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Van Oorschot is een modezaak 
aan de Veestraat in Helmond 
met internationale topmerken 
voor mannen en vrouwen. Wij 
presenteren de mooiste en de 
beste merken op meer dan 
1.000 m2. Al sinds 1911 geloven 
we bij alles wat we doen in per-
soonlijke service en aandacht. 
We  zorgen er voor dat we dát 
te bieden wat u zoekt. Van 
casual laid back tot high-end 
zakelijke kleding en van trendy 
jeans tot elegante looks.



Tussen kerstballen en serpentines
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De kop van het jaar is er weer af, maar 
heeft u dat ook! Geen winter en niet 
echt een kerstgevoel en nu moesten we 
tussen de kerstballen  de serpentines 
al ophangen want carnaval staat ook 
al weer voor de deur. In de stad zie je 
overal de kerstverlichting nog hangen en 
de kerstbomen zijn door de gemeente dit 
jaar in 2 keer opgehaald.

Een jaar waarin iedere werkende 1 dag 
langer moet werken of beter gezegd ei-
genlijk wel 2 of misschien wel 3. Het is 
schrikkeljaar dus hebben we 366 dagen, 
dan valt tot mijn “schrik” Hemelvaarts-
dag op 5 mei, dus diegene die op 5 mei 
Bevrijdingsdag wel vrij waren moeten 
hier dus een dag meer werken. Ook de 
Kerstmis valt in 2016 weer ongunstig 1e 
kerstdag is op Zondag, dus alles bij elkaar 
3 dagen meer werken voor hetzelfde 
geld.

Voor ons zou je kunnen zeggen 3 dagen 
meer dit jaar  om de Gazet  te maken, 
maar dat is betrekkelijk. De Gazet wordt 
de laatste dagen voor hij naar de drukker 
gaat door ons, drie amateurs samenge-
steld. een goed ingespeeld team, maar 
een team waar we toch graag versterking 
bij zouden willen hebben.

Het maken van de Gazet begint meestal 
al weer bijna op de dag dat de Gazet van 
de maand naar de drukker toe is. De 
eerste kopij en ook de eerste adverten-
ties voor de nieuwe Gazet komen dan 
meestal al weer binnen.

Advertenties die we ook dringend nodig 
hebben om het wijkblad kostenloos aan 
u aan te kunnen bieden. Ooit groeide de 
bomen tot in de hemel en maakte het 
niet uit of de Gazet 40 of 60 pagina’s 
dik was. Tegenwoordig kijken we elke 
maand naar de kosten baten en bepalen 
mede aan de hand van de aantal adver-
tenties het aantal te vullen redactionele 
pagina’s.

Ondertussen merken wij dat inwoners 
uit Dierdonk die werkzaam zijn in win-
kels ook hun leidinggevende of eigenaar 
opmerkzaam maken op de mogelijkheid 
van adverteren in de Gazet, dus komen 
er misschien weer betere tijden dat we 
minder hoeven te puzzelen. Onze dank 
hiervoor. Een gevolg hiervan is dat de 
zogenaamde belangrijke nummers weer 
zijn verhuisd naar pag 4.

U als consument kunt ook bij onze adver-
teerders laten weten dat u bij hen komt 
omdat u hun advertentie in de Gazet 
heeft gezien. 

Maar terug naar de kerstballen en de 
serpentines. Hier zijn de kerstballen 
inmiddels opgeruimd en als deze Gazet 
naar de drukker is wordt de carnavals-
kleding te voorschijn gehaald en ja, de 
serpentines die hangen al in huis. Laat de 
kopij voor de maand maart maar binnen 
komen, deze verwerken we  wel na het 
feestgedruis als we het askruisje op ons 
voorhoofd hebben staan. 

Alle ernst en gekheid nu op een stokje, 
voor u ligt de Gazet van Februari weer 
vol met informatie van buurtpreventie, 
carnaval, voorkomen van inbraak met 
carnaval, sport, pagina’s voor de jeugd 
enz, enz.  Lees deze Gazet lekker uit, 
het liefst voor de carnaval, maar ook 
tijdens carnaval, en voor diegene die op 
wintersportvakantie gaan op het vakan-
tieadres.

Veel leesplezier met veel lol en plezier, 
met een biertje, haring of een apres-ski.

Prettige carnaval en/of vakantie.
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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. 8 en 22 feb.
RESTAFVAL:  Ma. 1, 15 en 29 feb.
OPHALEN OUD PAPIER: 
Ma. 8 en 22 feb. ten westen en  
wo. 10 en 24 feb. ten oosten van 
de Dierdonklaan. 

Knutselclub
Secretariaat en inschrijving leden:
contactpersoon vacature

De fotoclub van 
Dierdonk

www.fotodier.nl  (0620673277
stevenlangewouters@hotmail.com
Zonnebloem Helmond Haverveld
Mevr. Ine van Lieshout
Glanzerhof 19, 5709 GG Helmond
( 512856    ( 0636187348
inevanlieshout@hotmail.com

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

 Informatie:
tafeltennis.dierdonk@yahoo.it

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
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

  DIERDONK
informatie: Edwin Augustijn
Wilgenroosbeek 13,
Edwin@OSDierdonk.nl
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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 februari.
Volgende verschijningsdatum rond:
29 februari.
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Vissen in Dierdonk alleen 
voor de jeugd tot 14 jaar
Het afgelopen jaar is er contact geweest met de gemeente 
Helmond en de wijkraad rondom het hengelsportbeleid 
in algemene zin en natuurlijk specifiek in Dierdonk. De 
wijkraad heeft vlak voor de zomervakantie in 2015 een 
advies uitgebracht. Dat advies is betrokken bij de verdere 
beleidsvorming en de af te sluiten overeenkomst met 
Sportvisserij Zuidwest Nederland. 

Het college van B&W heeft op dinsdag, 5 januari 2016, het 
dossier behandeld. Het ambtelijk voorstel is  overgenomen en 
door het college vastgesteld. Voor Dierdonk betekent dit dus 
het volgende:

- Het vissen voor volwassenen gaat helemaal van de vijver af.

- Het vissen voor jeugd (t/m 13 jaar) wordt uitgebreid naar 
de hele vijver (m.u.v. de zone onder de hoogspanningsleiding 
uiteraard i.v.m. veiligheid)
Met ‘hele vijver’ wordt bedoeld de vijver aan beide zijden 
van de Waterleliesingel. Het gaat dus om het stuk vanaf 
de hoogspanningsleidingen (maar dan m.u.v. de zone die 
hier direct onder ligt) helemaal tot aan de Nijendaldreef/
Oude Dierdonk/Zilverschoonbeek. De jeugd moet een 
schriftelijke toestemming hebben om te mogen vissen. Deze 
toestemming wordt verstrekt door Sportvisserij Zuidwest 
Nederland. Tot voor kort was het zo, dat de jeugd een 
schriftelijke toestemming kon downloaden van de website 
van de gemeente zelf, maar dat wordt aangepast. Overigens 
staan nu nog de oude regels op de website van de gemeente, 
maar dat wordt deze maand ook aangepast.

- Alle overige singels en grachten blijven ‘verboden te vissen’ 
zoals dat nu ook al het geval is. Daarin wijzigt dus niets. 

- In januari zal er nog een startgesprek plaatsvinden met 
Sportvisserij Zuidwest Nederland om afspraken te maken 
over toezicht en handhaving. 
Over de handhaving hebben wij met de handhavende 
instanties deze maand nog overleg. Dit betreft dan overigens 
de handhaving in heel Helmond, niet alleen in Dierdonk. In 
beginsel is de lijn als volgt: handhaving op verhuurde vijvers 
(zowel jeugd als reguliere verhuur) gebeurt door Sportvisserij 
Zuidwest Nederland. Handhaving op locaties waar helemaal 
niet gevist mag worden gebeurt door politie en Stg. 
Stadswacht. Vanuit pragmatisch overwegingen kunnen 
tussen partijen andere afspraken gemaakt worden, maar dat 
moeten men deze maand dus nog met elkaar beleven.

- In januari zal er nog een startgesprek plaatsvinden met 
Sportvisserij Zuidwest Nederland om afspraken te maken 
over toezicht en handhaving

Namens de Wijkraad
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Allereerst wil ik vanaf deze plaats 
iedereen een gezond en fantastisch 
2016 wensen! Na de feestdagen is het 
nieuwe jaar weer begonnen en is ook 
het politieke kerstreces voorbij. Als u 
denkt dat wij, lokale politici, dan rustig 
met de benen omhoog en een goed 
glas wijn voor de TV plaatsnemen dan 
heeft u het mis. Achter de schermen is 
er weer veel besproken en hebben er 

vergaderingen plaatsgevonden. Met name de samenwerking 
in de Peel geeft hier en daar rumoer en onduidelijkheid. In 
januari zal daar in ieder geval als het aan mij ligt duidelijkheid 
in komen. Vaak is onvoldoende en onduidelijke communicatie 
de boosdoener. In ieder geval worden de nieren van Helmond 
geproefd. Met argusogen wordt Helmond bekeken door an-
dere samenwerkingsverbanden bijvoorbeeld Brainport en de 
Provincie als het om de bereikbaarheid van Zuid‑Oost Brabant 
gaat en de economische ontwikkelingen. Helmond kan zich, 
gezien de huidige situatie, absoluut niets permitteren m.b.t. 
woningbouw, economie, bereikbaarheid, werkeloosheid. Niet 
voor niets zijn dit de speerpunten van de V.V.D. in Helmond. 

Als de eerste raadsvergadering dit jaar in januari de opmaat 
is voor het politieke jaar 2016  dan hou ik mijn hart vast. De 
eerste vergadering was zo rommelig en wanordelijk dat ik van 
diverse mensen op de publieke tribune heb vernomen dat 
dit de laatste keer was dat ze nog naar een raadsvergadering 
van de Gemeente Helmond zijn geweest. De Raad treedt haar 
eigen raadsverordening met voeten en houdt zich absoluut 
niet aan de regels die ze zelf vastgesteld heeft. De vergelijking 
met een Poolse landdag is meer dan treffend! Dit is nu precies 
de manier om de Helmondse inwoners weg te jagen van de 
politiek, daar kan geen livestreamuitzending tegenop! De 
invoer hiervan zou terecht de benaming “zelfverheerlijking” 
kunnen dragen in mijn optiek. Mensen die zich politiek 
inzetten voor het algemeen belang dienen zich in mijn ogen 
zeer nederig en gedienstig op te stellen. Daar hoort een 
bepaalde gedragscode bij die voldoet aan waardigheid en 
respect. Pas dan kan de kloof tussen politiek en burgers 
verkleind worden.

Joan Damen
Raadslid VVD,  joandamen@upcmail.nl

Het onderwerp ‘hengelsport’ ligt 
gevoelig bij veel bewoners van 
Dierdonk. Wijkraad Dierdonk heeft, 
na een brede consultatie via sociale 
media, een advies uitgebracht aan de 
gemeente. Het advies komt erop neer 
dat verhuur voor reguliere hengelsport 
wordt afgeraden. De wijkraad heeft 
echter wel aangegeven in te kunnen 
stemmen met jeugdvissen op de 

huidige locatie aan de Nijendaldreef. Uit een enquête van 
Buurtpreventieteam Dierdonk Veengeul kwam naar voren dat 
een meerderheid van de omwonenden tegen het verpachten 
van de Veengeul is. Dit was voor D66 één van de redenen 
om dit onderwerp te bespreken in de commissievergadering 
Omgeving van 19 januari. 

Of jeugdvissen dan ook uitgebreid moet worden, is een lastige 
kwestie waarbij je te maken hebt met tegengestelde wensen 
en belangen. Jeugd kan nu ook vissen op een locatie aan 
de Nijendaldreef bij de school. Dit is een plek met weinig of 
geen direct aanwonenden terwijl aan de Veengeul veel meer 
direct aanwonenden zijn. Deze bewoners kunnen hierdoor 
aantasting van hun woongenot ondervinden als de Veengeul 
bevist mag worden door jeugd. Naast dierenleed, wat vissen 
met zich mee kan brengen, is er ook een risico op overlast van 
jeugd, groepsvorming, geluidsoverlast en afval. 

Aan de andere kant moeten we jeugd ook de mogelijkheid 
bieden om te kunnen vissen in de wijk zolang dat 
verantwoord is. De risico’s kunnen met goed toezicht, 
preventie en handhaving flink beperkt worden. Hierover 

moeten goede afspraken worden gemaakt met Sportvisserij 
Zuidwest Nederland. Zo moet er goed op toegezien worden 
dat jeugdvissers zo min mogelijk overlast veroorzaken voor 
omwonenden. Jongeren en hun ouders moeten zelf hun 
verantwoordelijkheid nemen en de boel netjes achterlaten. 
Het college moet een goede afweging maken tussen de 
eventuele aantasting van het woongenot van omwonenden 
en de behoefte aan vrijetijdsbesteding in de eigen omgeving. 

Dat dit voorstel tot grote ongerustheid bij omwonenden van 
de Veengeul leidt, begrijpt onze fractie volledig. D66 snapt 
ook dat Dierdonkse jeugd graag wil vissen aan de vijver. Wij 
zijn van mening dat er goed geluisterd moet worden naar de 
wensen en bezwaren van de omwonenden. Daarom horen wij 
graag van het college waarom deze keuze is gemaakt en wat 
de afwegingen hierbij waren. D66 Helmond zal de situatie bij 
de Veengeul goed in de gaten houden en eventuele overlast 
aankaarten.

Met vriendelijke groet,
Jochem van den Bogaard

jochem.vandenbogaard@d66helmond.nl

Wat brengt 2016 ons?

Hengelsport in Dierdonk
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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
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KLEDINGREPARATIE
Ger van Hout

Gediplomeerd
coupeuse/costumière
Nieuwveld 88 Helmond
tel. 0492-533074
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WWW.HEUVEL.NL W ÉRKT V OOR U

MONDELINGE TAXATIE
NO CURE NO PAY
GEEN VERKOOP, GEEN KOSTEN

Rob kan niet slapen, omdat
ze bij de buren carnaval vier-
en. Urenlang staat hij tever-
geefs op de muur te bonken. 
De volgende middag komt 
Rob de buurman tegen.
Zeg, heb je me vannacht niet
op de muur horen bonken? 
Ja, maar dat geeft niet hoor. 
We vierde toch carnaval.

Carnaval bij de buren.



MoetNiks mededelingen
Parkzicht is in de carnavalsweek gesloten, dus 10 februari 
geen koersbal en 11 februari geen computerinloop.

Dinsdag 16 februari Winterwandeling met aansluitend lunch, 
we vertrekken om 10:15 uur vanaf parkeerterrein Albert 
Heijn en wandelen door de Bakelse Bossen naar de fietsbrug 
in de Pronto. Rond 11:45 uur gaan we voor een gezamenlijke 
lunch naar de Praktijkschool ingang: Straakvense Bosdijk. 
Niet wandelaars kunnen mee lunchen en rond 11:45 uur op 
dezelfde plek komen. Maximaal 30 personen kunnen lunchen. 
Tot 10 februari opgeven bij Jeanne Rhulenhofweide 10 
(envelop met naam en geld in de brievenbus) Leden van de 
wijkvereniging betalen € 7:00. Niet leden betalen € 10:00.

Dinsdag 8 maart 50 plus Bios in Pathé Helmond. Samenkomst 
om 13:15 uur in de hal van Pathé. We kijken naar de film: 
A PERFECT DAY. Een groep hulpverleners probeert de 
watervoorziening van een verlaten gemeenschap in een 
Bosnisch oorlogsgebied te redden. Nieuwkomer Sophie doet 

alles om te helpen, ouwe rot in het vak Mambrú wil het liefst 
naar huis, Katya wil Mambrú, Damir wil dat de oorlog stopt en 
B…. die heeft eigenlijk geen flauw idee wat hij wil. 
Even aan Jeanne doorgeven als je mee gaat.

Zondag 13 maart winterwandeling in de omgeving van de 
Esperloop, begeleid door een IVN gids. Samenkomst om 
10:15 uur bij het parkeerterrein van Grotel’s Hof, na afloop 
koffie drinken bij Grotel’s Hof. Omdat we de IVN gids(en) 
moeten bespreken graag even bij Jeanne opgeven vóór 5 
maart (512516).
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Nu de lange nachten nog lang niet voorbij dus het is voor 
fotografen het seizoen van nachtfotografie. Nachtfotografie 
heeft iets magisch. In tegenstelling tot “normale” fotografie, 
gebruiken we bij weinig licht een lange sluitertijd. Dat wilt 
zeggen dat we de sensor van de camera lang de tijd geven om 
het weinige licht op te nemen. Hierdoor krijgen bijvoorbeeld 
voorbijrijdende auto’s een lichtstreep. 

Een tijdje geleden ben ik er op uit geweest om de Hel mond
se nacht te fotograferen. Gewapend met mijn spiegel
reflexcamera, mijn statief en een dikke laag warme kleren, 
ging ik op pad. Helmond heeft een aantal mooie gebouwen 
die schitterend worden verlicht.  

Een beetje verderop, richting Beek en Donk, komen we langs 
het oude Edahgebouw. Prachtig verlicht door lampen die 
vlak tegen de gevel gemonteerd zijn. Door de onverlichte 
donkere gebouwen er naast, springt het oude Edahgebouw 
er uit. Langs dit stukje kanaal zijn er meer gebouwen in het 
zonnetje gezet door mooie belicht

Steven Langewouters: Nachtfotografie

Het visitekaartje van 
Helmond vind ik de 

Veestraatbrug, gezien vanaf 
de Traverse. Het licht van de 
brug en de straatverlichting 

weerspiegelt in het water 
van “de kanaal”. 
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Helemaal aan de andere kant van de 
stad, vlakbij het Cacaofabriek, staat 
de oude Slits-kraan. Geheel in ere 
hersteld, blinkt dit bouwwerk als nooit 
tevoren. De kraan is niet verlicht door 
straatlantaarns of spots, dus ik heb hem 
bij deze foto zelf moeten belichten met 
een grote zaklamp. 

Het nieuwe station geeft een kleurrijke 
lichtshow. De twee glazen liften zijn 
‘s avonds blauw verlicht wat een 
futuristisch uiterlijk geeft. De verlichte 
trapleunig lijkt alsof het boven de 
trap zweeft. Wanneer ik bij deze foto 
de camera zou hebben omgedraaid, 
zouden we de “ufo” zien. Deze geeft 
een kleurrijke boodschap en verandert 
regelmatig van lichtkleur. 

Bij de kubuswoningen blijft het in mijn ogen een groot missend 
gat, nadat het speelhuis hier verdwenen is. Het speelhuisplein 
heeft nu, waar eerst het speelhuis was, een grote boom. Het 
licht van de kubuswoningen wordt door de takken van deze 
boom gevangen en lijkt zo zelf een beetje licht te geven.

Tenslotte het Lambertushof en de Lambertuskerk. Dit hofje 
staat vol met mooie beelden die iets van onze stad vertellen. 
Hier lijkt het alsof dit stel de kerk staat te bewonderen. Of 
misschien overdenken ze wel of ze zullen gaan trouwen! Wie 
weet. 

Mijn naam is Steven Langewouters, voorzitter van fotoclub 
Fotodier, hier in Dierdonk. Fotodier is een club met fotografen 
van verschillende niveaus. Van kakelverse beginners tot ver 
gevorderden. De rode draad in onze club is dat we van elkaar 
proberen te leren. Waar één fotograaf goed in is, kan de ander 
van leren. Uiteraard in een heel gezellige, gemoedelijke sfeer. 
Mocht je interesse hebben in onze club, neem dan contact 
met mij op. 

Tenslotte wil ik nog vertellen dat ik tot 15 februari 2016 mijn 
eerste eigen expositie heb. De expositie heet “Helmond 
buiten de kaders” en is te zien in de bibliotheek van Helmond 
aan de Watermolenwal. Iedereen is van harte uitgenodigd om 
gratis een kijkje te komen nemen op de eerste verdieping van 
de bieb. 

Groeten Steven Langewouters.

Wil je meer weten over onze club kijk dan op onze website 
www.fotodier.nl of mail naar 
stevenlangewouters@hotmail.com
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Donderdagavond 4 februari: 
Carnavalleske Inloopavond.
Speciaal voor de jongeren uit onze wijk. Dit initiatief is vorig 
jaar spontaan ontstaan door onze vaste groep jongeren die 
iedere donderdagavond de vrije inloopavond bezoeken. Zij 
vonden het een goed idee om de donderdag voor carnaval een 
avond te organiseren met enkel carnavalsmuziek. Vrijwilligers 
Hans en Wilma, altijd wel in voor een feestje, pikten dit idee op 
en stelden voor dat dan wel iedereen verkleed moest komen. 
Parkzicht zou een prijsje voor de leukst verkleedde beschikbaar 
stellen en zou zorgen voor een hapje. Dit alles resulteerde in 
een geweldig goed geslaagde avond die zeker voor herhaling 
vatbaar is. Dit jaar gaan we namelijk nog een stapje verder 
en bieden iedereen die wil de mogelijkheid om zijn of haar 
zangkunsten aan het aanwezige publiek te tonen.

Ook hier zullen we natuurlijk een prijs voor beschikbaar stellen. 
Wel graag zelf je muziek meebrengen en van te voren even 
overleggen hoe je dit wil doen. 

Als klap op de vuurpijl hebben we de winnaars van de 
Helmondse Carnavalsschlager 2016, de groep “de Knallers” 
waarvan een aantal personen in onze wijk wonen, bereid 
gevonden om op deze avond hun nummer ten gehore te 
komen brengen. Wij hopen op een grote opkomst.

Aanvang: 20.00 uur. Toegang gratis.

Vrijdag voormiddag 5 februari: 
Basisschool Dierdonk viert carnaval in 
Parkzicht.

Vrijdagavond 5 februari: 
Jeugdcarnaval mmv DJ Petertje. 
Voor de drie leukste en meest origineel verkleedde kinderen 
zal een prijs beschikbaar gesteld worden.

I.v.m. de veiligheid van uw kind zullen wij de kinderen niet 
zonder toezicht of schriftelijke toestemming van de ouders 
voor 21.30 uur naar huis laten gaan.
Zorg dat uw kind een telefoonnummer beschikbaar heeft 
waarop in geval van nood contact met u kan worden 
opgenomen.

Aanvang: 19.00 uur einde 21.30 uur.  Leeftijd t/m groep 8.
Entreeprijs : € 3,00. Zaal open 18.45 uur.

Zaterdagavond 6 februari: 
Keigezellige Kletsavond. 

De volgende kletsers verlenen hun medewerking: Berry 
Knapen winnaar Brabantse kampioenschap 2016 , Boy Janssen 
3e bij het Brabantse kampioenschap 2016 en Jorlan Manders 
winnaar van zowel de vakjury bij de “Goeie Toon” als ook de 
publieksprijs. Deze laatste twee kletsers zijn via dit toernooi 
de “Goeie Toon” doorgedrongen tot de voorronden bij het 
Keiebijterskletstoernooi en strijden dus mee om de Zilveren 
Narrenkap. 

Carnaval in Parkzicht
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Als amusementsgroepen hebben wij voor u weten vast te 
leggen: Dè kenne wai ôk,  Tadaa en Spoit Elluf . Spoit Elluf zal in 
Parkzicht hun allerlaatste optreden gaan verzorgen aangezien 
zij na 22 jaar gaan stoppen. Dus wilt u nog één keer getuige zijn 
van een avond onvervalst Helmonds topamusement zorg dan 
dat u tijdig uw kaartjes koopt. Na afloop van de kletsavond is 
er nog de mogelijkheid tot een gezellig samenzijn in Parkzicht.               

Muziek, geluid en belichting worden verzorgd door DJ Petertje 
in samenwerking met Cor Claassen van Disco 2000.

Aanvang van de avond 20.00 uur.  Zaal open 19.15 uur.
Entreeprijs € 12,00 incl. een kop koffie/thee en gratis garderobe.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij Albert-Heijn Dierdonk en op iedere 
donderdagavond in Parkzicht.

Maandag 8 februari: Kindermiddag. 

Met diverse activiteiten voor de kleintjes zoals schminken, een 
ballonnenclown, leuke dansjes doen met Dj Petertje en nog 
veel meer. 
Ieder kind ontvangt bij binnenkomst een stempelkaart 
waarvoor hij/zij diverse traktaties kan krijgen.
Ook hier zullen de drie leukste en meest origineel verkleedde 
kinderen met een prijs beloond worden.
Muziek wordt verzorgt door DJ Petertje.

Aanvang: 14.00 uur. Zaal open 13.45 uur. Entreeprijs: € 3,00.  

Kaarten welke niet in de voorverkoop in Parkzicht verkocht zijn 
zullen aan de entree van Parkzicht verkrijgbaar zijn dit tot een 
maximum van 250 personen. Let wel OP = OP.

Dinsdag 9 februari: Kindermiddag.

Met diverse activiteiten voor de kleintjes zoals schminken, 
cupcakes versieren, leuke dansjes doen met Dj Petertje en nog 
veel meer. 
Ieder kind ontvangt bij binnenkomst een stempelkaart 
waarvoor hij/zij diverse traktaties kan krijgen.
Ook hier zullen de drie leukste en meest origineel verkleedde 
kinderen met een prijs beloond worden.
Muziek wordt verzorgt door Dj Petertje

Aanvang: 14.00 uur. Zaal open 13.45 uur. Entreeprijs: € 3,00.  

Kaarten welke niet in de voorverkoop in Parkzicht verkocht zijn 
zullen aan de entree van Parkzicht verkrijgbaar zijn dit tot een 
maximum van 250 personen. Let wel OP = OP.

Wij hopen u allen te mogen ontmoeten tijdens carnaval 2016!

Namens het bestuur Parkzicht,
Hans van Rijt

secretariaat@parkzicht-dierdonk.nl
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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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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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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 •

 

Horstlandenpark 59  0492-842216   

Info@schildersbedrijfbieleveld.nl

 
5709 MC Helmond

 
06-41055575

   

www.schildersbedrijfbieleveld.nl
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Stichting Draaiorgels Helmond
Concerten en activiteiten te 
midden van de draaiorgels.

Ook in 2016 zullen er regelmatig concerten plaats vinden op 
de zondagen. We trappen weer af op zondag 31 januari. 
Concert Rimbo-Band op 31 Januari 2016 van 14.00 tot 16.00 u. 
Te midden van de draaiorgels een 
nieuw uniek concert. Deze keer 
treedt voor u op de RimboBand met 
hoe kan het anders in deze periode 
een Carnavalesk concert.

Zaterdag 6 februari en Zondag 7 februari tijdens de 
Carnaval zijn we gesloten. Reden hiervoor is dat diverse van 
onze vrijwilligers ook actief zijn binnen de versschillende 
Helmondse carnavalsverenigingen. Zoals het motto van dit 
jaar is, we doen het MI MEKARE!

Maar niet getreurd. 
Zondag 14 februari van 14.00 tot 16.00 Concert van Druzhba 
met Best Blek
Het koor “Druzhba” uit Helmond/Brandevoort bestaat in 
februari 2016 vijf jaar. In de afgelopen vijf jaren heeft het 
koor een zeer mooi repertoire opgebouwd van uitsluitend 
Oekraïense en Russische koormuziek.“Druzhba” betekent 
zowel in de Oekraïense als in de Russische taal “Vriendschap” 
Deze vriendschap is duidelijk voelbaar in de wijze waarop 
onder leiding van de dirigente, Inna Ogarok, wekelijks, op 
woensdagavond in Wijkhuis ’t BrandPunt gerepeteerd wordt.

Bij het instuderen van de koorwerken wordt bijzondere 
aandacht besteed aan de juiste uitspraak en aan het gevoel 
dat de specifieke muziek uit de betreffende landen zo 
kenmerkt. Koor Druzhba kent voor een gemengd koor een 
unieke samenstelling en balans. Op dit moment telt het koor 
29 leden (14 vrouwen en 15 mannen) en dan ook nog eens 
heel goed verdeeld over de diverse stemgroepen.
Op 14 februari 2016 zal het koor, ter gelegenheid van het 
eerste lustrum in de kerk van St.Trudo te Stiphout, om 10.30 
uur een Eucharistieviering met gezangen uit de Russisch-
Orthodoxe Liturgie, opluisteren.
’s-Middags wordt om 14.00 uur een matinee-concert verzorgd 
in de Gaviolizaal te Helmond. Tijdens dit concert zullen de 
Volksliedjes uit Oekraïne en Rusland worden afgewisseld met 
een heel ander optreden, nl. door “Best Blèk Barbershop

Best Blèk is een mannenkoor, dat momenteel uit 10 leden 
bestaat. Opgericht in 1997 zingt het koor onder leiding 
van dirigent Toon de Vos in de stijl van barbershop. Het 
verhaal gaat dat Ierse immigranten in Amerika daarvan de 
grondleggers zijn: bij de kapper zongen zij om de tijd te doden 
4-stemmige liedjes uit hun vaderland. De naam van het koor 
is een vette knipoog naar buurgemeente Oirschot, waarvan 
Best tot 1812 deel uitmaakte. Volgens de Oirschottenaren 
uit die tijd was alles wat uit Best kwam namelijk ‘blèk’. 
Dat is de(waardeloze)schors van de populier, waarvan de 
Bestenaren klompen maakten: wat uit Best komt stelt niks 
voor. Maar kom genieten van dit koor.

Zondag 21 februari van 14.00 tot 16.00 uurconcert 
Accordeonorkest Just For Fun
Accordeon vereniging Jan Martens uit Helmond besloot eind 
2014, om vanwege fysieke problemen van een aantal leden, 
de vereniging in goed overleg met ingang van 31 December 
2014 op te heffen.
Begin 2015 staken enkele leden de koppen bij elkaar en het-
bleek dat zij nog steeds met veel plezier muziek maakten en 
dit eigenlijk nog graag gezamenlijk zouden willen doen.
De keuze was snel gemaakt. Een zevental, bestaande uit 
vijf oorspronkelijke accordeonisten /  een drummer en een 

nieuwe gitarist maakte de zaak kompleet en gingen zich, heel 
toepasselijk “ Accordeon Orkest For Fun “ ( voor hun plezier) 
noemen. Eerder al had men het aanbod gekregen van de be-
heerder van de Fonkel en werd hun een passende repetitie 
ruimte weer ter beschikking gesteld.
Een toepasselijk concert te midden van de draaiorgels maar 
zeker ook bij de accordeoncollectie van Arie Willems.

Gratis Toegang
De entree bij de bovengenoemde concerten is wederom 
gratis, echter vragen wij wel een donatie achter te laten in 
onze orgelpijp.
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
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HENK HUIJSMAN
O P T I E K

Schoolstraat 25
5761 BV  Bakel
Telefoon 0492-343878

Optiek

mode

op z’n

best

Oogmeting

+

Reparaties 

GRATIS

Voor BRILLEN en CONTACTLENZEN
Geopend: dinsdag t/m zaterdag

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

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

Konings
voor Verf en Behang

Korting op voorraad behangAltijd
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“De bezoeker van SKYNS huidcoach krijgt veel aandacht,
tijd en luxe in een elegant ingerichte salon.”
                Estheticienne, december 2015

Wallsteijndreef 1  5709RT Helmond
0492 847248   06 10499033 

www.skynshuidcoach.nl

Bob, de reporter van Privé
heeft een interview met een
goochelaar. Vraagt Bob aan
de googelaar wat is u favo-
riete nummer? 
Zegt de goochelaar:
“Het doorgezaagde meisje”. 
Vraagt Bob:
“Heeft u ook kinderen?”
De goochelaar zegt:
“Ja, twee en een half.”

Twee en een half



De hele school gonst ervan ! De 
directeur heeft vandaag een belangrijke 
beslissing genomen. “Dit jaar vieren 
we allemaal samen carnaval,” kondigt 
hij aan. “Vrijdag mogen alle leerlingen 
verkleed naar school komen.”

“De juffen en de meesters ook ? “ vraagt 
Lukas. “Ja ,ja, iedereen,” antwoordt de 
directeur . ”En we kiezen een prins en 
een prinses carnaval !”

Op de speelplaats wordt er druk over 
gepraat. “ Ik wil Zorro zijn !”   “ En ik 
piraat !”  “Ik … een toverfee !”  Lukas 
luistert naar de grote jongens en 
meisjes. Hij wil zich ook verkleden. 
Maar telkens als hij een idee heeft , pikt 
iemand anders het. 

Zegt Lukas dat hij als marsmannetje 
komt , dan wil Jelle van het zesde 
leerjaar dat ook.  En als Lukas koning wil 
zijn , dan zegt Thomas van het vijfde : 
“Nee , dat doe ik !”

“Mama,” roept Lukas als hij thuiskomt. 
“Vrijdag heb ik een carnavalskostuum 
nodig om naar school te gaan !”“Tja ,” 
zegt mama , terwijl ze het briefje van 
de directeur leest. “Hoe wil jij je dan 
verkleden?”

“Dat weet ik niet,” antwoordt Lukas. Hij 
haalt zijn schouders op. “ De groteren 
hebben al mijn ideeën gepikt !” Hij 
neemt een potje aardbeienyoghurt 
uit de koelkast en lepelt het leeg. Het 
wordt laat. Mama en Lukas vinden niets. 
Onder het avondeten zijn ze nog altijd 
op zoek…” Als cowboy,” stelt papa voor. 
“Al gekozen,” zucht Lukas. “Als spook ,” 
probeert mama. “ Ook al gekozen…”Dan 
komt het dessert. Ze hebben nog niets 
gevonden! 

“Ik heb geen honger meer, “ zegt 
Lukas. “Ik voel me niet zo goed…” 
“’t Is waar. Kijk hoe rood hij ziet !” 
schrikt mama.“Hij is ziek”, besluit 
papa. “ Ik bel de dokter!” Lukas heeft 
de kleur van een brandweerwagen. 
“Het is niets,” zegt de dokter. “ 
Gewoon een aanval van netelroos. 
Heb je iets speciaals gegeten? “ 
“Om vier uur aardbeienyoghurt,” begint 
Lukas. “Dat is dan waarschijnlijk de 
oorzaak van het probleempje. Voor 

aardbeien kan je allergisch zijn,” legt de 
dokter uit.

“Ik mag vrijdag  toch naar school ?” 
vraagt Lukas ongerust. “Je gezicht 
zal misschien nog rood zien, maar je 
mag gaan. Het is niet erg en het is niet 
besmettelijk !”zegt de dokter.

Die vrijdag is de speelplaats één groot 
wonderland. Vampiers hollen achter 
prinsessen aan. Spoken spelen voetbal 
met musketiers. Heksen babbelen met 
piraten…

De directeur in clownspak laat de 
leerlingen stemmen. Ze moeten een 
prinses carnaval kiezen. Mevrouw De 
Prater van het vierde leerjaar is aan de 

beurt. Luid applaus en gejoel ! Ze ziet er 
beeldig uit als een reuzenkanarie !“De 
juf is prinses carnaval !” roepen alle 
kinderen verheugd.

De keuze van de prins is moeilijker. 
Niemand heeft zoveel succes als 
mevrouw De Prater. De directeur vindt 
het erg vervelend. Plotseling piept de 
schoolpoort. Er komt een duiveltje 
binnen. Wie is dat ? Iedereen kijkt 
naar hem. Hij is helemaal in het rood 
gekleed. Alles zit erop en eraan : een 
staart, horens, een sikje en een kleine 
drietand. Maar het eigenaardigste is zijn 
vuurrode gezicht. 

Het applaus barst los. “Leve onze prins 
carnaval!” roept de directeur uit. Onder 
zijn duivelspak glimt Lukas van trots. 
Niemand heeft hem herkend. En als het 
kon, zou hij nu nog een beetje roder 
worden !

De hele ochtend vieren ze Mi Mekare 
lekker carnaval, om daarna aan 
de carnavalsvakantie te beginnen, 
Sommige kinderen gaan  naar de 
wintersport en andere kinderen gaan 
in hun mooie carnavalskostuums lekker 
kindercarnaval vieren en naar de 
optocht kijken.

Prins Carnaval
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Doodles gifts op www.yoursurprise.nl      Doodles wenskaarten op www.greetz.nl.

       Oplossingen op pag 29.
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OPENINGSVOORDEEL BIJ:

BERNHARDSTRAAT 15 BAKEL
www.beversslapen.nl

ACTIE VAN DE MAAND

PVC-vlo
eren

GRATIS

gelegd

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

Daarom Smits&Smits

• Eigen atelier
• Gratis advies
• Advies aan huis
• Gratis inmeten
• Ruim 30 jaar ervaring

VLOER.. TEGELS - HOUT - LAMINAAT/PVC

WENST 
U EEN PRETTIGE

CARNAVAL !

BAD & SANITAIR

TUIN & TERRAS

Engelseweg 200 a  Helmond  T.0492-792499 TEGEL OUTLET

  alles onder

1

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

Rugbehandeling, scrub,
reiniging van de huid en massage

40 minuten voor € 20,00

Januari en Februari 2016



Wij hebben onze residentie verlegd naar de Fonkel maar 
blijven de carnavalsvereniging voor Dierdonk. Uiteraard 
hopen wij ook de Dierdonkers zowel jonger als ouder te 
mogen begroeten.

Vrijdag 5 Februari Jeugddisco
Houd jij van dansen en hossen op te gekke muziek?  

Dan is onze jeugdisco echt iets 
voor jou. Lekker met je vriendjes 
en vriendinnetjes uit je bol gaan. 
Komen jullie allemaal verkleed? Dan 
wordt het een knotsgekke avond in 
de Fonkel.

Het programma staat onderleiding 
van DJ Gerard van Drive-in Show 
Geofietsia. Hij zorgt voor een 
gezellige carnavalssfeer.
Het programma is bestemd voor 
kinderen van de basis school. 

Aanvang 19:00 uur sluiting 21.30 uur

Zaterdag 6 februari 2016 Foute Party 
met Jip en Jan
Waarschuwing!

Jip en Jan show bevat expliciete 
humor! Indien je jezelf te serieus 
neemt kun je beter niet verder 
lezen.

Zo, de toon is gezet. Welkom bij 
Jip en Jan, het leukste verkleed, 
meezing en swingspektakel van 
Nederland! Deze twee knotsgekke 

entertainers weten hun publiek als geen ander te vermaken 
met de meest foute acts waarbij zij live optreden als Elvis, 
John Travolta en Olivia Newton John en vele anderen. 
Uiteraard volledig verkleed als de betreffende artiest, maar 
dan wel met een dikke knipoog... 

Ook het publiek wordt volop betrokken bij de show. Zo zoeken 
we aan het begin van de avond een leuke cheerleader om de 
sfeer erin te brengen, verkleden we de directie of organisatie 
als The Village People, laten we drie getalenteerde dames 
optreden als K3 (uiteraard in de bekende regenboogjurken) 
en organiseren we het WK luchtgitaar spelen op een live 
gezongen versie van Money For Nothing. Tussendoor draaien 
we de leukste plaatjes van toen en nu want er moet natuurlijk 
ook gewoon lekker gedanst worden!

Het ultieme foute feest voor jong en oud dus! 

Maar één ding is in elk geval zeker: dat wordt een feest waar 
nog lang over wordt nagepraat! Wil jij compleet uit je dak 
gaan op heel veel foute muziek? Dan is de Foute Party van 
de Rampetampers echt iets voor jou. Op zaterdag 6 februari 

bouwen wij samen met Jip & Jan een feestje in de Fonkel. De 
avond wordt georganiseerd voor iedereen vanaf 16 jaar.
Zaal open 20.00 uur, Aanvang 20.30 uur, sluiting 1.30 uur. 
Entree € 5,00

Maandag 8 februari 2016 Kinderfestival
Dit jaar organiseren wij een middag voor de jeugd die 
gehouden zal worden op maandag 8 februari.
Op deze middag zullen er verschillende activiteiten 
plaatsvinden. Er zal veel muziek gedraaid worden waar je 
lekker op kunt hossen. Polonaises wisselen zich af met Just 
Dance. Dit alles staat onder leiding van Dj Gerard van drive-in 
show Geofietsia

Verder zal er een spannende jeugdraads-
verkiezing plaatsvinden. Door middel van 
spelletjes wordt er bepaald wie er op deze 
dag in de jeugdraad van de Rampetampers 
zal mogen plaatsnemen. Heb jij altijd al 
voorop willen gaan in een polonaise, dan is 
dit je kans.

Natuurlijk wordt er gezorgd voor een lekkere 
traktatie. De wel bekende Bloony zal ballon-
figuren maken.
Prins Nick d’n Urste zal jullie bezoeken en 
de dansgarde en showgroep zal voor jullie 
dansen.

Kortom: dit is een feest dat je niet mag missen! Dus het 
belooft als vanouds bij de Rampetampers een gezellige boel 
te worden, waar je gewoon bij geweest moet zijn.
Zaal open 13.30 uur en aanvang 14.00 uur, sluiting 17.00 uur. 
Entree € 3,00.

Boekje 2016 
Alle informatie over 
Rampetamperscarnaval 
kun je vinden in ons 
boekje De Rampetam-
per dat vorige week 
door dezelfde bezorgers 
als die van de Gazet 
wederom GRATIS bij u 
op de mat is bezorgd.

Heeft u geen boekje 
ontvangen meldt dit 
dan even aan het 
secretariaat.

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

Tot ziens in de Fonkel.

Rampetampers carnaval in 2016
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Nieuws van onze wijkagent: 

Forse daling aantal woninginbraken in 
Dierdonk.
Het aantal woninginbraken in Dierdonk 
is spectaculair gedaald. Het aantal 
daalde van 19 in 2014 naar 6 dit jaar. 
Het succes is mede te danken aan de 
burgerparticipatie die wij, politie, een 
warm hart toedraagt. Het intensief 
samenwerken van de politie met 
buurtpreventieteam Veengeul en 
wijkbewoners die initiatieven nemen 
tot het opzetten van WhatssApp 
groepen zijn goede voorbeelden van 
burgerparticipatie. 

Pluim voor de inwoners van Dierdonk. 
Bewoners zijn een stuk alerter 
geworden, er wordt eerder 112 gebeld 
bij verdachte situaties en veel mensen 
zijn zorgvuldiger geworden in het 
afsluiten van hun woning.
Hoewel iedere inbraak er natuurlijk 1 

teveel is, vind ik dat we allemaal trots 
mogen zijn op het behaalde resultaat.
Blijf verdachte situaties melden!
Op 28 december om 23.00 uur zag een 
wijkbewoonster op de Walenburgweide 

een drietal personen door de straat lo
pen die zich verdacht gedroegen. De 3 
jongens droegen capuchons en hadden 
interesse in woning waarvan er geen 
verlichting brandde in de woning. De 
toegesnelde politie trof op het fietspad 
bij de Wolfsputterbaan 2 jongens aan 
en de derde werd aangetroffen op de 
Rembrandlaan. De drie jongeren wer
den allen gecontroleerd op het bij zich 
hebben van inbrekerswerktuig door de 
politie. Geen van allen had iets bij zich 
van dien aard. Een beetje ‘rondhangen’ 
in Dierdonk was de reden van hun aan
wezigheid in Dierdonk. Ondanks dat er 
nu geen aanleiding was om de jongens 
aan te houden zijn zij door de controle 
wel gewaarschuwd voor de oplettend
heid van de inwoners van de wijk.

Sigaretten buit bij inbraak AH.
Bij een inbraak in de Albert Heijn is in de 
nacht van 10 december 2015 een grote 
hoeveelheid sigaretten gestolen. 
De dieven kwamen rond 04.50 uur 
binnen door een ruit aan de voorzijde 
van de winkel in te slaan. Een waakzame 
buurtbewoner hoorde het glasgerinkel 
en belde meteen 112. De 4 daders 
reden op 2 scooters waarvan 1 licht van 
kleur was met rood/oranje zijkappen. 
De politie die met meerdere eenheden 
snel ter plaatse was vond een gedeelte 
van de buit terug op het fietspad aan de 
Dierdonkseheide richting de Rijpelberg. 
De daders zijn helaas niet meer 
aangetroffen.

Een greep uit wijk gerelateerd politie
nieuws;
Op maandag 21 december 2015 tus
sen 12.00 en 14.00 uur werd een 
fietscomputer gestolen vanaf een fiets 
die op de oprit van een woning aan de 
Zevenstersingel stond.
In de nacht van woensdag 9 op donder
dag 10 december werd er een kenteken
plaat van een auto gestolen. Deze auto 
stond geparkeerd aan de Aalshorstwei
de. De nacht hierop werd er eveneens 
een kentekenplaat gestolen vanaf een 
auto die op de oprit stond bij een wo
ning aan de Vossenbergdreef. 
Advies is om uw kentekenplaat goed 
vast te zetten. De kans op verlies 
of diefstal is te verkleinen door de 
kentekenplaten vast te laten zetten met 
schroeven, boutjes of popnagels.

Meer schade in Dierdonk door vuur
werk dan vorig jaar.
De schade die tijdens de jaarwisseling 
is aangericht aan gemeentelijke 
eigendommen zoals vuilnisbakken en 
verkeersborden is door de gemeente 
becijferd op 1130,- euro. Dit is 
aanzienlijk meer dan voorgaande jaren. 
Mocht u iets gezien of gehoord hebben 
van de vernielingen dan verzoek ik u dit 
aan mij te melden.

Tot slot nog een politie ‘afloop bericht’.
In de Gazet van november 2015 werd 
er door mij een oproep gedaan aan 
eventuele getuigen die iets gezien 
hadden op maandag 26 oktober op het 
parkeerterrein bij de AH. Daar werd een 
bestuurder van een auto mishandeld 
nav een verkeersconflict. Inmiddels is 
de dader hiervan achterhaald en de 
man heeft een bekennende verklaring 
afgelegd. Justitie zal deze zaak verder af 
gaan handelen.

Uw wijkagent, Francisca Kamphuis

Contact wijkagent
francisca.kamphuis@politie.nl
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Stichting Stadswacht Helmond
Beste inwoners van Dierdonk,
Graag wil ik mij voorstellen  en 
aandacht vragen voor enkele zaken. 
Mijn naam is Berrie Joosten en sinds 
2011 werkzaam voor  Stichting 
Stadswacht Helmond. Inmiddels mijn 
tweede jaar als teamleider.

De SSH functioneert vooral  als doel 
om de kleine ergernissen bij burgers 
te weg te nemen. 

De Stichting Stadswacht Helmond (SSH) is inmiddels een 
begrip in Helmond en de omringende gemeentes. Reeds vele 
jaren neemt de SSH vele taken over van de Politie. 

Binnen de SSH werken zowel toezichthouders als BOA’s (Bui-
tengewoon Opsporingsambtenaar). De toezichthouders heb-
ben als voornaamste taken, het uitvoeren van parkeercontro-
les (betaald parkeren) en het preventief aanwezig zijn in de 
wijken in het Helmondse. Controleren en signaleren. De BOA’s 
hebben verdergaande bevoegdheden, deze  zijn bevoegd om 
verbaliserend op te treden voor overtreding van de Algemene 
Plaatselijke Verordening van de gemeente Helmond.

Wat zijn nu die kleine ergernissen? Ik zal enkele voorbeelden 
noemen:
 
• Mensen in de buurt laten hun kliko’s te lang buiten staan of 

zetten deze veel te vroeg aan de weg. 
• Er worden bij ons steeds vuilniszakken gedumpt.
• Mensen die met hun hond wandelen ruimen de poep niet 

op van hun hond.
• Er staan steeds auto’s op de stoep bij ons in de straat.

Laat uw buurt niet ontsieren door kliko’s te vroeg of te lang in 
het straatbeeld te laten staan.
Tevens zijn deze interessante hulpmiddelen voor het inbrekers 
gilde.

Ook wil ik uw aandacht vragen voor het uitlaten van honden 
in de Bakelse bossen. Honden moeten hier altijd aangelijnd 
zijn, zodat iedereen zijn sport kan uitoefenen.
U als wandelaar en de mountainbikers als sportieve fietsers.

Hoe kunt u ons bereiken:
Tel: 0492-845970  ma t/m vr van 8.30 uur – 17.00 uur
Mail:  Stadswacht@helmond.nl 

b.joosten@helmond.nl
Stadswacht APP zowel in de app store als Android.

Beste lezers,
Vanaf Februari beginnen wij, leerlingen van het ROC de 
Leijgraaf te Uden van de opleiding handhaver, toezicht en 
veiligheid (HTV) een project in de Bakelse bossen.

Dit in het kader van onze stage bij Stichting Stadswacht 
Helmond.
Met betrekking tot het mountainbike circuit hebben wij veel 
meldingen over honden- en afvaloverlast.
Naar aanleiding van deze meldingen gaan wij controles 
uitvoeren in de omgeving van de Bakelse bossen.

Ons doel is om de overlast terug te brengen en van het bos 
een schone en prettige omgeving te creëren.
Wij houden u op de hoogte door middel van berichten in deze 
krant en twitter @volgstadswacht.
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Rivierensingel 90 (Brouwhuis)
Helmond
0492 - 517180
www.sportcitadel.com

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

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

DéDé Danceballet, TaeKwon-Do

Citadel nieuwe stijlCitadel nieuwe stijl

Nieuw:
Nieuw:

 

  Voor slechts €5,75 per week
Aanbieding geldig tot 1 maart 2016. Betaling jaarabonnement in één bedrag. Betaling per maand ook mogelijk.

Geen inschrijfgeld
Gratis 1 maand extra
Gratis 6 maanden squash
Gratis 1x gebruik massage stoel

Jaar onbeperkt fitness
  Voor slechts€4,95 per week

OF

 Bij afsluiting van 

Jaar onbeperkt fitness en groepslessen

Afslankcursus

Squash aanbieding

Personal training
Afslankcursus

Squash aanbieding

Personal training



Medi-Seinen: “Tandenstokers”
nieuws vanuit Medisch Centrum Dierdonk

Nederlands kampioen 
duo dance twirl 

Graag zou ik met u willen spreken over tandenstokers. Hier 
valt namelijk veel over te zeggen. Säkerhets tändstickor. 
Paraffinerade. Svalan, die schwalbe, the swalow, de zwaluw. 
Manufactured at uddevalla. Tandstickfabrik. Sweden. Om 
maar eens een aantal zaken te noemen. Maar helaas moet 
ik u in deze teleurstellen en zal ik mij vandaag moeten 
beperken tot een onderwerp wat letterlijk en figuurlijk heel 
ver weg staat van tandenstokers, namelijk aambeien. 
 
Aambeien zijn uitstulpingen van het slijmvlies aan de 
binnenkant van de darm, vlak voor de anus. Ze kunnen jeuken, 
een branderig gevoel geven of pijn doen. Aambeien zorgen 
soms voor verlies van een beetje bloed, slijm of ontlasting. 
Soms zakken ze met de ontlasting naar buiten, wat een 
vervelend en drukkend gevoel kan geven.
Aambeien ontstaan door een hoge druk rond de anus door 
hard persen (zoals bij de ontlasting of bij een bevalling) of 
door langdurig hoesten.
Aambeien kunnen vervelende klachten geven, maar ze zijn 
onschuldig en verdwijnen vaak vanzelf.

Wat kunt u er zelf aan doen. 
Zorg voor een regelmatige stoelgang en zachte ontlasting. 
Drink voldoende en gebruik vezelrijke voeding. In bruin brood, 
zemelen, groente en vruchten zitten veel vezels. Deze vezels 
trekken vocht aan en zorgen ervoor dat de ontlasting zacht 
blijft. Zorg voor voldoende lichaamsbeweging. Ga direct 
naar het toilet wanneer u aandrang voelt. Ophouden maakt 
de ontlasting hard. Bij irritatie of jeuk kunt u beter geen ruw 
toiletpapier gebruiken, maar een nat doekje en daarna de anus 
goed droog deppen. Zeep kan de jeuk en irritatie verergeren. 
Een warm bad kan helpen tegen de jeuk, branderigheid en 
pijn.
Tegen aambeien zijn er een aantal medicijnen bij drogist of 
apotheek verkrijgbaar welke de klachten kunnen ver zach
ten. Bijvoorbeeld vaselinecetomacrogol crème, zink sul faat
vaseline crème of zinkoxide zetpillen bij jeuk of irri tatie. 
Lidocainevaseline crème bij pijn of branderige jeuk. Hydro
cortisonvaseline crème om een ontsteking tegen te gaan. Ook 
zijn er medicijnen om de ontlasting zachter te maken.
Neem contact op met uw huisarts, wanneer er bloed of 
slijm bij de ontlasting zit. Wanneer u pijn of problemen met 
de ontlasting blijft houden. Als er een uitstulping bij de anus 
erg gezwollen is en veel pijn doet. Als u een uitstulping voelt 
maar twijfelt of dit wel een aambei is. Wanneer er andere 
verschijnselen zijn waarover u zich zorgen maakt
In de roman “badassdays”, beschrijft Bert van der Veer, 
zonder gene, met een flinke dosis zelfspot en met een 
meedogenloos sarcasme zijn anale ongemakken. Een ware 
leedkroniek, waarin de lezer geen detail wordt bespaard. U 
bent dus gewaarschuwd!

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 

Dafne van den Hurk uit onze wijk heeft bij het NK baton 
twirling op 9 januari 2016 in Almere goed gepresenteerd. 

De vereniging waar Dafne bij twirlt is sinds 2015 overgestapt 
naar de grootste twirlbond van Nederland de NBTA. Bij deze 
bond ligt het niveau hoog. Desondanks weet Dafne samen 
met haar duo maatje Esmee van Vliet Nederlands Kampioen 
te worden in her onderdeel duo dancetwirl.

We vonden dit toch een vermelding waard. 
Proficiat Dafne en  Esmee! 
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Al 90 jaar uw vertrouwde 
witgoedspecialist

VAN DUPPEN WITGOED    |    OOSTENDE 10    |    5702 NP HELMOND    |    TELEFOON (0492) 52 30 51    |     WWW.VANDUPPEN.NL

349,-
   euro      

389,-  

WASMACHINE
• energieklasse A+++
• 7 kg trommel
• 1400 toeren, regelbaar
• digitaal display met resttijd-
 indicatie en startuitstel
• doseerassistent
• AWO/C 7350 

Wij hebben alles op het gebied van wassen & 
drogen, keuken en inbouw apparatuur.
Door jarenlange ervaring kunnen wij u een 
persoonlijk en deskundig advies geven bij de 
aanschaf van uw witgoed-apparatuur. Wij 
hebben een zeer groot assortiment van 
alle bekende merken. Dit alles tegen 
scherpe prijzen én direct uit voorraad 
leverbaar. Daarnaast hebben wij een 
eigen servicedienst.

Kijk op www.vanduppen.nl 
voor al onze aanbeidingen!

•  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

Jantje komt uit school en 
zegt tegen zijn mama: 
"Mama, ik wou dat we een 
rond klaslokaal hadden." 
"Waarom dat dan?", vraagt 
zijn mama. "Als we een ron-
de klas hadden, zou ik niet
in de hoek hoeven staan."

Rond klaslokaal



Welpen wenweekend & Be a star

Natuurlijk hebben de welpen ook dit 
seizoen een wenweekend op onze 
eigen blokhut. Dit keer vond het plaats 
op 29/30 november. Maar wat gaan 
we doen op zo’n wenweekend, nou 
dat was dit keer niet zo moeilijk om te 
bedenken. Op 12 december gaan de 
welpen namelijk be a star doen voor een 
insigne, daarbij gaan ze optredens geven 
voor de ouders. Daar moest natuurlijk 
een hoop voor gedaan worden en dat 
kon mooi in dit weekend gebeuren. Als 
eerste moest er gekeken worden wie 
er iets wilde gaan doen en wat ze wilde 
gaan doen. Want we hebben niet alleen 
welpen nodig die doen optreden, maar 
we hebben ook welpen nodig die achter 
de schermen willen helpen. Toen dat 
eenmaal bekend was moesten we gaan 
kijken wat degene die zouden optreden 
aan zouden trekken. Nu hadden we 

al een hoop verkleedkleren maar nog 
niet voor iedereen zat er wat bij. We 
hadden wat ouders geregeld die kleren 
konden naaien zo hadden de welpen 
die niks konden vinden toch nog de 
mogelijkheid om iets leuks aan het heb
ben bij hun optreden. Ze vertelden wat 
ze wilden hebben en dat werd dan ge
maakt voor ze. Er zijn  mooie creaties 
gemaakt. Voordat de welpen op 12 de
cem ber voor iedereen gaan optreden 
moest er natuurlijk wel gekeken worden 
of het wel goed genoeg was, dus ieder
een die een optreden deed moest dat 
voor een jury doen en die vertelde 
wat er goed en minder goed aan was, 
we hebben al leuke acts voorbij zien 
komen. Na dit alles was het tijd om 
naar bed te gaan, maar ja het was bijna 
5 december dus alle welpen mochten 
hun schoenen zetten, wie weet zijn ze 
braaf geweest en doet de sint er wat in. 
De volgende ochtend werd het ontbijt 
op bed met een worstenbroodje en 
een saucijzenbroodje. O ja en natuurlijk 
moest er gekeken worden of er wat in 
de schoen zat. Nou de welpen waren 
lief genoeg geweest want er zat voor 
iedereen wat in.  Hierna was het spullen 
ruimen en hop naar huis, en dan thuis 
nog wat extra oefenen zodat het bij be a 
star allemaal heel erg mooi wordt.

Nou 12 december was aangebroken 
en het was tijd voor de grote be a star 
show. De welpen kwamen binnen en 
toen werd de volgorde van optreden 
door genomen, en gekeken of alles 
goed in het draaiboek stond. Dat klopte 
gelukkig allemaal dus was het tijd voor 
iedereen die zich moest verkleden 
om dat te gaan doen. Degene de mee 
achter de schermen zouden helpen 
kre gen instructies wat ze allemaal 
moes ten doen. Nou de spanning steeg 
want de ouders kwamen langzaamaan 
bin nen druppelen. Toen iedereen was 
gesetteld was het tijd om te beginnen 
met de show. De ouders hebben een 
heel divers programma voorbij zien 
komen, zo hebben ze goochelacts, 
toneel stukje, dansen, freerunning, 
blok fluit act, playbacken en nog meer 
voor bij zien komen. De leiding had ook 
een optreden ingestudeerd maar ze 
dachten weet je wat we doen het niet 
zelf, we pakken een paar ouders uit de 
zaal die de pineut zijn en die moeten 
meedoen met ons. Nou hulde voor 
de ouders die meededen, ze werden 
in de gekste pakjes gehesen maar ze 
deden goed mee. De welpen hebben 
een wervelende show neergezet en 
hebben allemaal dubbel en dwars hun 
insigne verdient, dus die werd ook 
nog uitgedeeld voordat iedereen naar 
huis ging. Het was weer een geslaagde 
middag

www.scoutingpaulus.com 
www.facebook/scoutingpaulushelmond 
info@scoutingpaulus.com
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Cijnsbeemden 2,  5706 NP Helmond
Mobiel: 06-29574376,  E-mail: info@deinstallatieman.nl

Nefit TrendLine HR-ketel

www.deinstallatieman.nl

ERKEND
INSTALLATEUR

Met 7 jaar
garantie!

tot € 150,-cashbackbij installatie van een
Nefit Trendline cv ketel

 
(vraag naar de voorwaarden) 



Jeugdprijspuzzel. Win een boekenbon!
Afgelopen maand hadden we de Kerstpuzzel. Deze keer was 
er een redelijk lange reactietijd want hij lag al voor de kerst 
in de brievenbus. Of de puzzel was moeilijk of men heeft 
geen tijd gehad in de kerstvakantie want er waren slechts 
9 inzendingen, waarvan één via de brievenbus, en een echt 
fout. Deze wilde zeker eerder in het nieuwe jaar zijn dan 
kerstvakantie hebben. De oplossing nadat alle woorden 
waren weggestreept “Wij wensen iedereen een fijne 
kerstvakantie“.

Er waren weer 3 prijzen te verdelen. Uit de goede oplossingen 
heeft Ivo Dolmans, bestuurslid van de wijkvereniging 3 
prijswinnaars getrokken die op 20 januari, een boekenbon 
van de Ganzeveer, in ontvangst genomen hebben. Op de 
foto’s hieronder de gelukkige prijswinnaars voor de het 
wintertafereel  in de aula van de Dierdonkschool.
Van Harte Gefeliciteerd

Doe jij ook mee?
Niet gewonnen, of niet meegedaan dan krijg je deze maand 
een nieuwe kans. Deze maand hebben we een carnavalsrebus. 
Laat je fantasie werken en geeft de juiste benamingen, al dan 
niet met plussen en minnen van letters.

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. Vermeld 
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: Maandag 15 Februari 2016

Oplossing doodles spelletjespagina 19

Carlijn de Klerk,Milan Sanders en Nikki van Lierop

De Carnavalsrebus 2016
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Februari & maart 2016 in het Annatheater
Donderdag 4 februari 
Theo Maassen met VANKWAADTOTERGER – Try-out

Theo Maassen had even wat anders te doen. De wereld kon 
toch wel éven aan haar lot worden overgelaten? Niet dus. 
Alarmerende situaties vechten om voorrang. Culturen botsen 
op elkaar als autootjes op de kermis. Onbehagen houdt ons 
land in een ijzeren greep..
Is het ooit zo bar en boos geweest? “Het is oorlog!” roepen 
onze leiders. Maar wie is de vijand? En veel belangrijker nog: 
Wie zijn wij?

In VANKWAADTOTERGER stelt Theo Maassen orde op zaken 
zoals alleen hij dat kan
aanvang: 20.30 uur entree: € 17,00
Deze voorstelling is uitverkocht.

Verwacht in maart en april

van donderdag 11 t/m zondag 19 maart 
Toneelgroep Maskerade met De Zere Neus van Bergerac 
reserveren:  www.maskeradehelmond.nl 

van 9 t/m 24 april
Toneelgroep  Vreemd Beest speelt “Ons Anna”.
reserveren: reserveren@annatheater.nl of bel 06-28104333

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

Nieuwsblad voor Dierdonk30



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

Ik wil wel / geen vermelding in de Gazet (doorhalen wat niet gewenst is)

Datum:			............................		Handtekening:		......................................................

De	contributie	bedraagt	€	13,50,=	per	gezin	resp.	€	6,75	voor	een	alleenwonende	
per	 jaar.	Het	verenigingsjaar	 loopt	van	1	 juli	 tot	en	met	30	 juni.	De	contributie	
wordt	 bij	 aanmelding	 per	 3	 maanden	 berekend	 naar	 rato	 resterende	
verenigingsjaar.	
Voor	de	betaling	ontvangt	u	een	acceptgiro.
Opzegging	4	weken	voor	einde	verenigingsjaar.
Inleveradres:	ledenadministratie:	Zevenstersingel	9	-	5709	PM	Helmond

Zomaar een dagje: Dierenkliniek Brouwhuis

In de dierenkliniek zien we elke dag veel 
dieren.	 Sommigen	 daarvan	 zijn	 gezond	
en komen alleen voor de jaarlijkse 
vacci	natie,	anderen	zijn	ziek	en	moeten	
behandeld	 worden.	 Maar	 niet	 alleen	
zieke	 dieren	 komen	 langs,	 soms	 ook	
gewonde	 dieren.	 Zo	 ook	 Dasha,	 een	
jonge,	 vrolijke	 en	 gezonde	 hond	 met	
veel	pech.	

Op een middag kwam Dasha een andere 
hond tegen waarmee het onderling niet 
boterde.	De	honden	 raakten	 in	 conflict	
waarbij	Dasha	aan	het	kortste	eind	trok.	
Honden	lossen	soms	ruzies	op	met	hun	
tanden en dat kan vergaande gevolgen 
hebben.	Het	 conflict	werd	 snel	 gestopt	
maar	 de	 schade	 was	 al	 gedaan,	 Dasha	
was gebeten en daarbij was haar oog 

geraakt.	Het	oog	en	de	huid	eromheen	
is een goed doorbloed gebied waardoor 
de	wond	erg	bloedde.	

Eenmaal op de kliniek zijn we snel aan 
de	 slag	 gegaan.	 Wat	 was	 er	 geraakt?	
Hoe	 erg	 was	 de	 schade?	 Om	 te	
beginnen maar eens kijken waar het 
bloed	 vandaan	 komt.	 Ondanks	 dat	
Dasha duidelijk erg pijnlijk aan haar 
gezicht was liet ze zich heel dapper 
onderzoeken.	 Nadat	 er	 een	 beetje	
gespoeld was werd duidelijk dat de 
oogbol	 geraakt	 en	 beschadigd	was.	Op	
dat punt was nog niet te zeggen hoever 
de	 schade	 ging.	 Aan	 de	 binnenkant	
in het oog was een enorme bloeding 
waar door niet te bepalen was of het 
zicht	 nog	 functioneerde.	 In	 ieder	 geval	
moest er wel wat gebeuren om Dasha 
zich	beter	 te	 laten	 voelen.	De	bloeding	
buiten het oog werd gestopt en Dasha 
mocht naar huis met een goede 
pijnstiller.	We	starten	met	een	therapie	
om te proberen het oog te redden! 
De eigenaren hebben de liefdevolle 
en intensieve verzorging opgepakt 
en zijn goed aan de slag gegaan met 
verschillende	oogdruppels.	

Na	2	weken	druppelen	en	verschillende	
controles voelde Dasha zich alweer 
een	 stuk	 beter.	 Ze	 was	 minder	 pijnlijk	
en	weer	 even	 vrolijk	 als	 altijd.	Het	 oog	
wilde	 alleen	 niet	 goed	 herstellen.	 Ook	
werd duidelijk dat ze niet meer door 
het	 oog	 zou	 kunnen	 zien.	 Voor	 zo’n	
jonge,	 actieve	 hond	 is	 door	 één	 oog	
kijken	 helemaal	 geen	 probleem,	 maar	
als ze niets door het oog ziet kan het wel 
makkelijker	 beschadigen	 en	 ontsteken.	
Daarom hebben we samen ervoor 
gekozen	 het	 oog	 eruit	 te	 halen,	 zodat	
het ook geen problemen meer kon 
geven.	

Honden	kunnen	zich	heel	goed	aan	pas-
sen	en	kunnen	met	één	oog	nog	heerlijk	
rondrennen	 en	 spelen.	 In	mid	dels	 is	
Dasha	geholpen	en	 is	de	opera	tie	wond	
goed	aan	het	genezen.	Ze	is	blij	als	altijd	
en doet zelfs haar agility oefeningen 
weer.	Over	een	paar	weken	zal	er	niets	
meer van te zien zijn dan een eeuwige 
knipoog	;).

Evianne	Drijver,	
Dierenarts Dierenkliniek Brouwhuis

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

EEN VERTROUWD ADRES VOOR HET

PLAATSEN OF LEVEREN VAN

COMPLETE BADKAMERS EN TEGELVLOEREN
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Het aanmelden van nieuwe leerlingen 
op BS Dierdonk.

De inschrijving van een leerling is het 
eerste contact tussen ouder(s) en 
school, wij vinden dat een belangrijk 
moment. Gedurende het schooljaar ont
vangen we regelmatig vragen over de 
gang van zaken rondom de aan melding 
van nieuwe leerlingen. Het lijkt ons goed 
om via de Gazet wat meer informatie te 
geven over deze aanmeldingen.
Voor wat betreft de aanmelding van 
een nieuwe leerling op Basisschool 
Dierdonk, kunnen we het volgende 
toelichten: Hoe eerder u uw kind(eren) 
aanmeldt, des te beter kunnen wij 
reke ning houden met de komst van uw 
kind(eren). Vanaf 1 à 2 jaar kunt u uw 
kind al aanmelden.
 
Het verloop

• Na een eerste aanmelding (tele
fo nisch of per mail) ontvangen de 
ouders/verzorgers een inschrijf or
mulier en een schoolgids.

• Als u het inschrijformulier re
tour neert, worden de gege vens 
ver werkt in onze leerlingen admi ni
stratie.

• Ongeveer een half jaar voordat uw 
kind 4 jaar wordt, wordt u uit ge
nodigd voor een ouderinformatie
ochtend, inclusief een rondleiding 
door de school en een bezoek aan 
een (kleuter)klas.

• U ontvangt een uitnodiging voor 
een indi vidueel intakegesprek 
met de (adjunct) directeur. Een 
paar weken voordat uw kind 4 jaar 
wordt, mag hij/zij op school vijf dag
delen komen kennismaken.

 
Voor de verdere informatie verwijzen 
wij u graag naar onze website www.
dierdonkschool.nl. Hier vindt u ook onze 
schoolgids, waarin op blz. 26 en 27 meer 
verteld wordt over de aanmelding. 
Mocht u na het lezen hiervan nog vra
gen hebben, dan staan wij u graag te 
woord.
 
Basisschool Dierdonk,
Nijendaldreef 1,
5709 RK Helmond
Tel. 0492512021
email dierdonk@dierdonkschool.nl

Voor leerlingen uit groep 8 is het 
spelen, ontdekken en werken in een 
kleutergroep al weer heel wat jaartjes 
geleden. Indy en Gerben uit groep 
8C gingen een kijkje nemen bij onze 
allerjongsten in groep 1-2E.

De kleuters
De kinderen leren hier door te spelen, 
zo maken ze kennis met andere 
kinderen en hoe je daar mee om moet 
gaan. Ze zingen ook veel liedjes, samen 
met de juf. Bij de klimgym kunnen ze 
doen wat ze willen, hun energie kwijt en 
vooral heeeeel veel spelen! De kleuters 
vonden het erg interessant dat er 
twee groepachters kwamen kijken. Ze 
kwamen vaak naar ons toe, om te kijken 
wat we aan het doen waren, of om te 
vragen of we mee kwamen spelen. 

Toen wij in 2008 in de kleuterklas zaten, 
hebben wij ook zulke leuke dingen 
gedaan. Indy heeft bij juf Marjolein (1) 
en juf Yvonne (2) gezeten, Gerben heeft 
bij juf Angeli en juf Monique (1) en juf 
Yvonne (2) gezeten. Onze tijd was super 
op Basisschool Dierdonk!

Het aanmelden van nieuwe leerlingen
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Grootscheepse inbraak preventie actie
Buurtpreventie Dierdonk Veengeul organiseert 
samen met de Politie grootscheepse inbraak 
preventie actie
Op woensdagavond 9 december hebben leden van het 
Buurtpreventieteam Dierdonk Veengeul samen met de Politie 
700 woningen in Dierdonk “bekeken”.
Het team dat deze controle uitvoerde bestond uit 5 leden 
van het buurtpreventieteam en 11 politievrijwilligers van het 
Politie Basisteam Peelland.

Om 19:00 uur werden we onder het genot van een kopje koffie 
door onze wijkagent Francisca Kamphuis gebrieft in Parkzicht. 
De zaklampen, enveloppen met informatie, platte gronden, 
witte voetjes en de gele hesjes werden uitgedeeld en konden 
we de straat op. We werden opgedeeld in 5 groepjes van 3. In 
het draaiboek was duidelijk aangegeven waarop we moesten 
letten.

Waar zich een inbraakgevoelige situatie voordeed werd 
direct aangebeld en de situatie met de bewoner besproken. 
Bewoners die niet thuis waren kregen een “wit voetje” 
en/of informatie in de brievenbus. De reacties van de 
bewoners waren over het algemeen positief en de actie 
werd zeer gewaardeerd. Er waren ook enkele bewoners die 
nonchalant reageerden , in de trant van: “Hier halen ze toch 
niets weg”. Wij hadden op deze avond meer dan 20 fietsen 
weg kunnen halen die niet afgesloten in een niet afgesloten 
schuur / garage stonden. Op een niet afgesloten poort zat 
zelfs de sleutelbos nog op. Er werden ook meerdere auto’s 
aangetroffen die niet afgesloten waren of waar zichtbaar 
kostbare spullen in lagen zoals een iPad. Er werd ook een niet 
afgesloten bedrijfsauto aangetroffen met kostbare materialen 

in de laadruimte. Verder viel het grote aantal kliko’s op dat 
als klimmateriaal gebruikt kan worden. Met behulp van een 
kliko kan een inbreker gemakkelijk op de garage klimmen en 
dan via het garage dak de achterkant van de woning bereiken. 
Eenmaal op het dak van de aanbouw (serre) kan men dan een 
slaapkamer openbreken. Op deze manier is er de laatste tijd 
veel ingebroken in de regio.
Laat ook tijdens de donkere dagen de verlichting in uw woning 
branden als u weg gaat. Wij hebben ook nog (te) veel donkere 
woningen aangetroffen.

Er zijn 700 woning gecontroleerd.
De volgende inbraakgevoelige situaties werden aangetroffen:
- Verlichting niet aan in woning bij niet thuis  : 20
- Inbraakgevoeligheid m.b.t. kliko’s : 63
- Hek/poort open  : 33
- Preventieadvies fietsen  : 2
- Preventieadvies garagedeuren : 8
- Preventieadvies auto open : 6
- Schuren open : 2
- Kostbare spullen in afgesloten auto : 3
- Aanbouw niet afgesloten : 2

: totaal 140 wanordelijkheden

Opmerkelijke situaties waren: een niet afgesloten bedrijfsauto 
met kostbare apparatuur erin, een auto waar iPad en telefoon 
in het zicht in lagen.

Het WIT team (Woning Inbraken Team) van de Politie 
Basisteam Peelland hebben de drie uitvalswegen van 
Dierdonk dicht gezet en het inkomende verkeer staande 
gehouden. In een kort gesprekje werden bestuurders 
gewezen op de actie die gaande was, de aanwezigheid van 
de BuurtTent bij Albert Heijn en kreeg men de flyer voor de 
feestdagen mee. Er werden in het totaal 325 flyers uitgereikt 
aan de automobilisten. Ook hier waren de reacties van de 
automobilisten positief.

Leden van het Politie WIT team bemande ook de BuurtTent. 
Deze tent werd op 25 november binnen de 6 gemeenten van 
Peelland geïntroduceerd en Dierdonk had de primeur om de 
tent als eerste te gebruiken. In de marineblauwe tent komen 
buurtbewoners, politie en gemeente samen om te praten 
over de woninginbraken in hun straat of wijk. Het uitwisselen 
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van informatie, preventietips, advies over het opzetten van 
burgerinitiatieven zoals wijkpreventieteams en WhatsApp 
groepen komen in de BuurtTent aan de orde. Iedereen kan 
binnenlopen. De tent zal ook voor het geven van voorlichting 
over andere veiligheidsthema’s zoals, brandveilig leven of 
fietsendiefstal, gebruikt gaan worden.
In de tent kon men onder het genot van een kopje 
erwtensoep(aangeboden door Albert Heijn Dierdonk) praten 
over inbraakpreventie . Ook hier werd de bewoners gevraagd  
of ze hun voordeur wel hadden afgesloten hadden  voor dat 
“even een boodschap” doen.

Rond 21:30 uur vond de debriefing plaats in Parkzicht.
Voor zowel het buurtpreventieteam  als de politie 
was deze actie een groot succes en hopen dat er een 
preventieve werking van deze actie uitgaat zodat het aantal 
woninginbraken en insluipingen nog lager wordt in Dierdonk. 
Ook de reacties van de bewoners waren positief.

Tijdens de actie waren  ook Omroep Helmond aanwezig met 
een cameraploeg en een verslaggever van het Eindhovens 
Dagblad met fotograaf. 

Deze preventie actie  is mede mogelijk gemaakt door :  
Wijkraad Dierdonk, Albert Heijn Dierdonk, Bert Valentijn, Rob 
Claessens, wijkagent Francisca Kamphuis, Parkzicht, Wijkhuis 
de Terp, Politie Basisteam Peelland en Buurtpreventieteam  
Dierdonk Veengeul.
Onze dank voor de spontane medewerking.

Mocht er in uw buurt/omgeving, misschien mede naar 
aanleiding van het lezen van het bovenstaande, belangstelling 
zijn voor het opstarten van een buurtpreventieproject 
of een Whatsapp Groep dan kunt u voor ondersteuning 
daarbij contact opnemen met Francisca Kamphuis, 
wijkagent Dierdonk, telefoon 0900-8844 en Frans Sleegers, 
opbouwwerker (LEV Groep) Dierdonk, telefoon 0614871295.

Het Buurtpreventieteam Dierdonk Veengeul

Bereikbaar via:
Email:  buurtpreventie.veengeul@upcmail.nl
Twitter:  @BPDierdonk01
Facebook:   Buurtpreventie Dierdonk Veengeul

Zaalhockey en start veldseizoen
Hockeyclub Bakel is de kleine gezellige club 
op enkele minuten rijden van Dierdonk. Op 
dit moment is de zaalhockeycompetitie nog 
in volle gang. In Bakel wordt zaalhockey 
gespeelt vanaf de D-teams. We spelen in 
sporthal ‘t Zand en het gaat dit jaar erg goed 
met hoge klasseringen voor veel teams. 

In maart gaat dan de tweede helft van het veldseizoen van 
start. We hebben dan ook weer een groep met de allerjongste 
hockeyers. Als je 4-5 jaar bent kun je aansluiten bij de groep 
Funkey Hockey op vrijdag om 19.30 uur . Spelenderwijs 
worden er allemaal leuke balspelletjes gedaan. Het is 
superleuk en een mooi opstapje naar het echte hockeyen, 
waar je vanaf 6 jaar in kunt doorstromen. 

De nieuwelingengroep vanaf 6 jaar train op dinsdagen 
om 18.30 uur. Dus aarzel niet en kom drie keer gratis 
proeftrainen in Bakel. Je zult er geen spijt van krijgen. 
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met 
Astrid van de Pol (0492-343784) of stuur een mailtje naar 
info@hockeyclubbakel.nl. Meer informatie over het spelen bij 
Hockeyclub Bakel vindt je op www.hockeyclubbakel.nl

Vrijwilligers en staf
Als hockeyclub zijn we niet alleen op zoek naar hockeyers, 
maar ook vrijwilligers die het leuk vinden om een steentje 
bij te dragen. Heb je in het verleden gehockeyd, dan kunnen 
we je goed gebruiken als toevoeging aan de trainersstaf. 
Daarnaast zijn we ook op zoek naar leden voor de PR- en 
sponsorcommissie. Ben je geïnteresseerd, meld je dan op 
mailadres. info@hockeyclubbakel.nl
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Carnavals Zaterdag en Zondag,
is onze keuken gewoon open, 

met Valentijn zaterdag een speciaal 
CarnaValentijns Menu

Carnaval Maandag:gezellig

Carnavalvieren, na de

Carnavals optocht van Bakel

Dinsdag – Carnavals rikken

reserveer tijdig a.u.b.

Sint Wilbertsplein 1 - 5761 BK Bakel – Tel.: 0492-342200

Carnavals Zaterdag en Zondag
is onze keuken gewoon open 

Maandag na de optocht:
Feestcafé, dan gaan alle remmen los 

Dinsdag – Carnavals rikken
even  telefonisch aanmelden 0492-342200

Sint Wilbertsplein 1 - 5761 BK Bakel – Tel.: 0492-342200

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

Onbeperkt kleine gerechtjes.
Elke vrijdag v.a. 18u. 
Voor maar €27,50 p.p.

HOTEL RESTAURANT 
NEDERHEIDE

www.nederheide.nl
Tel. 0492 - 82 00 80

Kaak 11, Milheeze

Voor uw frietwagen-catering 
op locatie 

Johan Slegers

info@johanslegers.nl
Tel. 06 537 604 75

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!

 

 
  KLAAR TERWIJL U WACHT

 
EXTRA SLEUTEL

ook autosleutels met

startonderbreker

VAN TIEL
BAKEL

TOT  Z I E N S
 I N

B A K E L!!
Wij wensen iedereen een carnaval met veul lol en plezier



Dierdonkkoor DIDOKO
Beste mensen,
Wij hebben 2015 afgesloten met een 
geweldig Kerstoptreden bij  woon zorg
centrum “De Eeuwsels”.
We zijn in het nieuwe jaar weer met 
heel veel plezier begonnen aan onze 
repetities.
We zullen in de loop van het jaar ook 
weer optredens gaan verzorgen. De 
data hiervan zijn nog niet bekend, maar 
u wordt op de hoogte gehouden.
Ook zullen we dit jaar een aantal nieuwe 
nummers aan ons repertoire toevoegen 
en die ten gehore gaan brengen.
 
Met vriendelijke groet,
Dierdonkkoor, Didoko

Houdt u van zingen en gezelligheid? 

Kom dan gerust een keertje luisteren.
Wij kunnen nog altijd zangers en zange
ressen gebruiken en u bent van harte 
welkom op dinsdagavond van 20:00 uur

tot 22:00 uur in Parkzicht.
Dit is onze vaste repetitie avond.

Geslaagde winterwandeling 3 januari

Op zondag 3 januari organiseerde  
hon den werkgroep“Hart voor honden 
Dierdonk” een winterwandeling voor 
baasje en hond.

De wandeling startte om 14.00 bij 
Parkzicht en we hielden het droog, zoals 
voorgaande jaren ook (het lijkt wel of 
we er patent op hebben).
De wandeling ging over de fietsbrug het 
bos in. Er werd weer gezellig gekletst 
en tussen de honden viel er geen on
vertogen blaf.
Bij de Dierdonklaan kwamen we de wijk 
weer binnen en Parkzicht was weer in 
zicht.

Daar stond een gezellig gedekte tafel 
klaar met kerstbrood. Er was erwten 
en tomatensoep, stokbrood en warme 
chocolademelk. Het smaakte heerlijk na 
de wandeling.
Het was weer een geslaagde middag. 
Volgende winter is er zeker weer een 
wandeling!

Hondenwerkgoep “Hart voor honden 
Dierdonk”
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Op peuterspeelzaal Hummeldonk 
wordt intensief gewerkt aan taal
stimulering bij de kinderen. Het is 
belangrijk om al op heel jonge leeftijd 
met taal te beginnen. Hoe groter de 
woordenschat van kind is als het naar 
groep 3 gaat hoe makkelijker het 
nieuwe woorden leert. Dat is voor alle 
vakken die het kind later krijgt een 
groot voordeel.

Daarom is taal op de peuterspeelzaal 
door het hele dagdeel verweven. Er 
worden op vaste momenten vaste 
liedjes gezongen, zodat kinderen een 
duidelijke structuur hebben. We werken 
elke 4-6 weken met een thema. Tijdens 
een thema staat een prentenboek 
centraal. Dit wordt elk dagdeel voorge-
lezen en ook in de kring wordt hierover 
gepraat. Ook staan er elk thema een 
aantal woorden centraal die veel 
gebruikt worden. Door de samen hang 
kunnen kinderen deze woorden sneller 
leren. Ouders worden hierbij betrokken 
door het themaboek ook met de 
kinderen mee naar huis te geven.

In de afgelopen periode hebben alle 
medewerkers een cursus interactief 
voorlezen gevolgd. Dit is georganiseerd 
in samenwerking met de bibliotheek. De 
pedagogisch medewerkers kunnen de 
kinderen nu nog meer betrekken bij een 
boek en kinderen uitlokken zelf ook taal 
te gebruiken.

Ook heeft één van de pedagogisch 
medewerkers de cursus voorlees 
coör dinator gevolgd. Zij is nu ver ant-
woordelijk voor de (voor)lees acti
viteiten en het bieden van voldoen de 
mogelijkheden hiervoor. Dit houdt 
on der andere in het onderhouden van 
contacten met de bibliotheek, maar 
ook het maken van een leeshoek in de 
ruimte.

Door het jaar heen zijn er regelmatig 
activiteiten met de bibliotheek om 
kinderen en ouders te stimuleren om 
meer te doen met boeken.
Enkele weken geleden zijn we met een 
groep peuters en hun ouders naar een 
voorstelling van Dirk Scheele in de 
bibliotheek geweest. Hier hebben we 
genoten van veel leuke liedjes.
We hopen samen met kinderen en 
ouders nog veel van deze leuke activi
teiten te beleven, want het gaat natuur-
lijk bovenal om het plezier in lezen!

Voor meer informatie over Peuter
speel zaal Hummeldonk kunt u terecht 
bij de peuterspeelzaal op Nijen-
dal dreef 5, tel.0492-514611 of via 
Spring Kinderopvang, www.spring-
kinderopvang.nl (088-2088304)

Taalstimulering op de peuterspeelzaal
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De hobby van … Frans Verbiest
Elke maand vragen we een van de 
mensen achter de advertenties in 
ons wijkmagazine naar hun hobby 
of vrijetijdsbesteding. Zo af en toe 
doen we het eens heel anders en 
laten we niet een adverteerder  aan 
het woord in onze rubriek De hobby 
van….  maar geven we het podium 
aan wijkbewoners die een bijzondere 
hobby hebben. Dit keer is het nóg 
weer anders. Geen wijkgenoot maar 
de maker van een bijzonder stukje 
kunstnijverheid dat in Dierdonk staat.

Voorpagina aprilnummer 2015
Even een paar maanden terug in de tijd. 
Op de voorpagina van ons aprilnummer 
van het vorige jaar prijkt de foto van 
een molen. Een molen, schaal 1:20, in 
een tuin aan de Coendersberglaan. Op 
dt moment is er eigenlijk niks over deze 
molen bekend. Een mailtje van de in 
Dierdonk wonende Anouk volgt. “Mijn 
opa maakte deze molen, ik was zeer 
verrast met de foto. Opa maakt molens 
als hobby, is dat iets voor jullie rubriek?”

Hout, plastic, aluminium, messing
Dit keer toog ik dus naar Frans 
Verbiest. Een opgeruimde, hartelijke 
en enthousiast vertellende 83-jarige. 
De Gazet van toen heeft hij bewaard 
in zijn informatiemap over zijn molens 
en andere kunstwerkjes. Hij steekt 
meteen van wal: “De molen in Dierdonk 
is een achtkantige graanmolen, ook 
wel korenmolen genoemd. Alles is 
zo getrouw mogelijk gemaakt en dus 
kan wat draaien moet ook draaien. Ik 
maak alle onderdelen helemaal met de 
hand. Nou ja, op het gebruik van een 
boormachine na dan.”
Een molen bestaat uit vier delen, de 
romp, de kap, de wieken en het bordes. 
Dat laatste is het “balkon” de rondom 
de molen, net onder de bolvormige 
kap. Het raamwerk van de romp maakt 
Verbiest van hout. Alle delen worden 
geheel waterdicht gemaakt. Veel wordt 
daarvoor bekleed met dakbedekking 
dat er wordt opgebrand. Bekleding 
en ornamenten maakt hij van 1.5 mm 
dik plastic. Balustrades, hekwerken, 
dak goten, consoles (om het bordes 
te dragen) en de schoren waar de kap 
mee gedraaid kan worden uit messing 
en aluminium gemaakt. De wieken met 
roeden (het hekwerk op de wieken) 
zijn geheel afneembaar en worden 

gemaakt van plastic. Alles wordt in 
natuurgetrouwe kleuren geschilderd.

Vele uren werk
Per molen is Frans Verbiest zo’n 6 we ken 
á 50 uur aan het werk, 300 uur dus! Hij 
werkt eraan in een speciaal daar voor in-
gericht tuinhuisje. In de win ter maanden 
niet en dat maakt dat er zo’n 2 per jaar 
gereed komen. Tegen een normaal 
ar beidsloon zouden ze dus haast on-
betaalbaar zijn. Toch heeft Verbiest er 
diverse verkocht. Dat kwam ook door-
dat tuincentrum Van de Velden, helaas 
onlangs failliet gegaan, er een in de tuin 
had en voor verkoop bemiddelde. 

Een molen met….
Bij een molen horen vaak meer ge bou-
wen. Zo wordt een graanmolen met 

links en rechts een werkplaats eraan, 
en geschilderd in andere kleu ren, een 
zaagmolen. Daar maakte hij twee karren 
bij, door een paard je getrokken met op 
de ene boomstammen en op de andere 
de gezaagde planken. De werkplaatsen 
zijn al even minutieus ge maakt als de 
molen zelf. Ook maakte Verbiest een 
molenaarshuis naar een afbeelding van 
het huis dat bij de molen die ooit stond 
op de plek van de huidige St Jozefkerk.

Tweede werkruimte
Frans Verbiest blijkt naast zijn tuinhuisje 
nóg een werkruimte te hebben. Op de 
eerste etage van zijn woning blijkt een 
bij de molens passend koetshuis te 
staan. Net als de molens en de werk-
plaatsen en molenaarshuizen zit ook 
hierin werkende verlichting, ge schikt 
voor het gebruik buiten! De hekken 
en deuren kunnen open via ingenieus 
gemaakt hang- en sluitwerk. In het 
koetshuis blijkt een beeldige koets te 
staan, compleet met paard, koetsier en 
liefkozend (echt)paar. 
Maar er is meer! Naast een prachtig 
tafereel van het onvolprezen en he-
laas verbrande Speelhuis van Piet Blom 
staan er geometrische werken die 
Verbiest “Levend Zwart” noemt. Afhan-
kelijk vanuit welk blikveld je kijkt zijn 
deze wandversieringen zwart of veel-
kleurig. En die veelkleurigheid is weer 
per blikveld heel verschillend. Ook dit is 
met veel geduld gemaakt erg minutieus 
werk. Verbiest zegt te zijn geïnspireerd 
door Mondriaan. Zijn lijnen spel heeft hij 
op eigen wijze met kleuren willen vullen.

Expositie
Op 28 en 29 november mocht Frans 
Verbiest in de Cacaofabriek zijn werk 
tonen maar al dit prachtige werk , de 
concrete molentaferelen én de Levend 
Zwart-werken, zijn een groter publiek 
waard! Heb ik ook u nieuwsgierig 
gemaakt? Frans Verbiest wil graag expo-
seren dus als u een ruimte, of connecties 
met expositieruimte heeft, meldt u aan!

Mirjam van der Pijl
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HOUSE OF JAB BY VERSTAPPEN INTERIORS | HOUSEOFJAB.NL | BURG. VAN HOUTLAAN 4A | 5701 GH HELMOND | 0492 – 522857

INTERIOR SBY VERSTAPPEN

INTERIEURONTWERP EN -ADVIES | RAAMBEKLEDING | MEUBELSTOFFEN | VLOEREN 
KARPETTEN | MEUBELS | VERLICHTING | MONTAGE EN STYLING

MAAK KENNIS MET 
DÉ INTERIEURSPECIALIST VAN DE BENELUX.

1001 
GORDIJNSTOFFEN, VAN EXCLUSIEF DECORATIEF TOT FUNCTIONEEL.

U kunt elke eerste vrijdag van de maand op afspraak 
gratis speeddaten met onze interieurontwerpers. 

Het Mooiste Groen

Biezenweg 2a       Beek en Donk      Tel.: 0492-461310           

www.tuincentrumdebiezen.nl

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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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

Jantje heeft straks kinder-
carnaval bij hem thuis we-
gens zijn 8e verjaardag.
Zijn moeder zet allemaal
�essen cola in de koelkast
en dan zet Jantje ook nog 
en lege �es in de koelkast. 
Zegt zijn moeder: "Waarom
zet je een lege �es in de
koelkast?" "Voor de kinder-
en die geen dorst hebben!"

Geen dorst



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 

Soepbus in Helmond

Ook in onze wijken van de stad Helmond hebben mensen 
soms geen geld voor een warme maaltijd en is er honger. 
Wellicht zelfs in Dierdonk, iets waar je niet over praat maar 
wat wel kan gebeuren. Wat de oorzaak ook is, we willen 
mensen met honger helpen. Vanaf nu is er elke dinsdagavond 
- wekelijks - de soepbus met een gezonde maaltijdsoep en 
belegd brood, gratis.

•  Elke dinsdag van 19.00 tot 21.30 u bij de Pauluskerk, 
Paulus Potterlaan (Helmond Noord)

Een gratis lekkere soepmaaltijd + brood! Welkom! op=op
Onze parochie kiest er voor om samen met het Leger des Heils 
mensen, die honger hebben, te eten te geven. Geen vragen, 
geen bureaucratie en papieren, maar gewoon eten.
Meer info en hulp: www.nemini-helmond.blogspot.nl

H. Vormsel op zaterdag 30 januari

We kijken uit naar zaterdag 30 januari a.s.  Jongeren uit onze 
parochie – ook uit Dierdonk - ontvangen dan het sacrament 
van het Vormsel uit handen van vormheer Mgr. Mutsaerts.  
De heilige Mis met het ontvangen van het heilig Vormsel 
begint om 18.30 uur in de St. Jozefkerk.  

Sinds 9 november komen de jongeren wekelijks op 
donderdagmiddag bij elkaar om zich voor te bereiden. Er is op 
een uitdagende manier gesprek, uitleg, huiswerk bespreken, 
vraag en antwoord. Kortom allerlei manieren waarop zij hun 
geloof verdiepen. 

Dit zijn de namen van onze vormelingen: 
Jamie Dekkers, Jimmy Dinh, Brit Fuchs, Davey Geerman, 
Fleur Gruijters, Quinten Jaspers, Aukje Klaasen, Thije Klaasen, 
Anthony Le, Thijn Mariman, Rafaela Monteiro Alves, Jente 
van Neerven, Danny le Nguyen, Tommy  Pham, Alex van de 
Poel, Andy van de Poel, Emma van Seccelen, Lisa  Seelen, Levi 
Stephan, Milan Tethool, Stefano Wilbers, Loes van der Zanden.

Actie Kerkbalans 2016: uw persoonlijke 
bijdrage is onmisbaar

Zoals elk jaar doen de kerken in Nederland ook in 2016 weer 
een beroep op hun gelovigen om hen financieel te steunen. 
Ook onze parochie doet mee met deze Actie Kerkbalans en 
uw bijdrage is onmisbaar. Mogen we het nog een keer onder 
uw aandacht brengen?

De Actie Kerkbalans wordt deze maand landelijk gehouden. 
Wilt u alstublieft meedoen en uw kerkbijdrage overmaken 
naar NL72RABO 0171 0800 84 t.n.v.  R.K. PAROCHIE H. 
LAMBERTUS in Helmond. Alvast hartelijk dank!
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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

Wat is Kerkbalans
“Als ik iets te vieren heb, komt mijn kerk 
naar het feest. Als ik geen woorden heb, 
bidt mijn kerk. Als ik hulp nodig heb, 
staat mijn kerk op de stoep. Ik heb mijn 
kerk nodig.” Jasper (24)

Mijn kerk
Voor iedereen heeft de kerk een eigen 
betekenis. Voor de een is het dat 
markante gebouw in de stad, voor de 
ander een gemeenschap van gelovigen. 
Het is de plek waar u viert en rouwt, 
waar u rust zoekt of tot bezinning komt. 
Waar u geïnspireerd wordt om het 
goede te zoeken of om een kaarsje aan 
te steken als u daar behoefte aan heeft. 
De plek waar u kunt ontmoeten.

We steunen elkaar op belangrijke mo-
menten in ons leven, maar staan ook 
voor elkaar klaar op een doodgewone 
doordeweekse dag.

Die momenten zijn niet in geld te 
ver ta len. Maar dat centrale punt 
op belangrijke momenten moet wel 
onderhouden worden. Uw kerk kost 
geld. De erediensten, de vele acti vi tei-
ten, de verwarming, de verlichting, per-
soneelskosten, pastorale en missionaire 
projecten – het zijn kosten die gemaakt 
worden om de kerkdeuren open te 
houden, en u en vele anderen welkom 
te heten.

Daarom is er de actie Kerkbalans.

Kerkbalans is een gezamenlijke actie 
van de Rooms-Katholieke Kerk, de 
Pro te stantse Kerk, de Oudkatholieke  
Kerk, de Doopsgezinde Sociëteit en 
de Remon strantse Broederschap. Vijf 
kerk ge nootschappen die al sinds 1973 
een beroep doen op de plaatselijke 

geloofs gemeenschappen voor een 
finan ciële bijdrage. Jaarlijks vragen zij 
hun leden in de tweede helft van januari 
gul te geven voor hun eigen plaatselijke 
kerk.

ZINCAFÉ

Dialooglezingen over ‘Verbinden’

Elke 2e dinsdagavond in de maand orga-
niseren we Zincafé: gastsprekers vanuit 
verschillende perspectief houden een 
lezing over een bepaald onderwerp, 
waarna we met elkaar in discussie gaan.

Gekoppeld aan het jaarthema ‘Verbin-
den’ hebben we verschillende sprekers 
uitgenodigd om hier met ons over na te 
denken.
Aanvangstijd:  20.00 uur
Plaats: Ontmoetingsruimte in de 
Bethlehemkerk

• 9 februari, Marcel Sarot: ‘Religie 
en het kwaad: onlosmakelijk 
verbonden??’

• 8 maart. Bob de Die: ‘Verbindingen 
in de muziek: de 7 kruiswoorden’
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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!’

Vilsterendreef 7 • Helmond € 279.000,-- k.k

Rhulenhofweide 22 • Helmond

Dierdonklaan 96 • Helmond€ 379.000,-- k.k.

Walenburgweide 27 • Helmond

Wilgeroosbeek 2 • Helmond€ 515.000,-- k.k.

Dierdonklaan 78 • Helmond

Bent u van plan om 2016 goed te beginnen?

Nodig ons dan geheel VRIJBLIJVEND en GRATIS uit voor een verkoopadvies van uw 
woning!

Met name het laatste kwartaal van 2015 hebben wij gemerkt dat we een groot 
aantal kandidaten hebben moeten teleurstellen bij de aankoop van hun 
droomwoning in Dierdonk. Of hun droomhuis was reeds verkocht of we konden 
niet aanbieden wat er gewenst was. Hier liggen dus kansen voor u!

Wilt u hierover eens met mij van gedachten wisselen, schroom dan niet om te 
bellen: 0492-549055

Tot snel! 

Alwin Greefkes, Makelaar

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

€ 279.000,-- k.k.
€ 294.500,-- k.k.

€ 279.000,-- k.k.

VERKOCHT!

VERKOCHT!

VERKOCHT!

VERKOCHT!

VERKOCHT!

VERKOCHT!
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