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En nog veel meer...Engelseweg 150, Helmond 
T (0492) 52 14 85  
www.hetbinnenhuishelmond.nl

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

Het Binnenhuis Helmond is jarig en trakteert!
Team BinnenhuisTeam Binnenhuis
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Twee gratis Leolux Puppy Pallones voor u!
Ter gelegenheid van onze verjaardag geven wij de twee unieke, door Emelie Jegerings beschilderde, 
Puppy Pallones weg. Hoe maakt u kans op een van deze unieke fauteuils?

1  De eerste Puppy Pallone wordt verloot onder alle klanten die uiterlijk 1 januari a.s. een meubelaankoop doen. 

2  Aan de tweede Puppy Pallone gaat een creatieve uitdaging vooraf. Wie maakt de leukste, gekste, creatiefste of 
spannendste foto waarop de Pallone, al dan niet met iemand erop, centraal staat? Fotografeer hem thuis, of bij ons 
in de showroom! Alle foto’s worden gepubliceerd op onze website, en de leukste krijgen een plekje in de showroom. 
Een deskundige jury beoordeelt alle inzendingen en bepaalt de winnaar! 
Stuur uw inzending voor Kerst naar info@hetbinnenhuishelmond.nl onder vermelding van Puppy Pallone en uw gegevens. 
Veel fotoplezier!

Leolux hoekbank Faya Lobi 
In vele variaties. In de 12 promostoffen nu tot wel 25% korting Leolux fauteuil Pallone In drie kleuren leder Senso, vanaf 1.349,-

Topform hoekbank Elements, in vele maten en stoffen leverbaar. 
Ook als bank. Als afgebeeld in stof Callum van 3.999,- nu 3.399,- 

Topform bank Colori, 200 of 220 cm breed. 
Als afgebeeld in stof New Comfort van 1.599,- nu 1.399,-

12,5% korting

15% korting

Topform hoekbank Symphonie, in vele maten, stoffen en leder leverbaar. 
Als afgebeeld in velours met bies, van 3.299,- nu 2.999,-

Topform relaxfauteuil Recline, meervoudig 
verstelbaar. In drie verschillende maten. 
Afgebeeld in leder Ultra van 2.199,- nu 1.999,- 

Topform eetkamer-
fauteuil Parc, in 
meerdere leder-
soorten en hoogtes 
leverbaar, met of 
zonder wieltjes. 
Vanaf 379,- Pode bank Edit, leverbaar in vele maten en als hoekbank, 

in vele stoffen en leder. Vanaf 1.395,-

Harvink Kadanz. Leverbaar als fauteuil, 2-zits- en 3-zitsbank 
in vele stoffen en leder. Vanaf 1.250,-

Harvink eetkamertafel 
Stille Vennoot, in vele 
maten met blad van 
geölied Amerikaans 
noten. 
Vanaf 1.760,-

Leolux fauteuil Mundo. In 
tien zorgvuldig geselecteerde 
stof-leercombinaties, van 
1.545,- nu tijdelijk 1.299,-

Leolux eetkamerfauteuil Spring. Met of 
zonder armleuningen. In vele stoffen en 
leder, vanaf 469,-

            



Voorwoord 3

Waar blijft de tijd!

Als ik dit voorwoord in deze 
Sinterklaastijd schrijf is 
het alweer de 1e advent. 

Vanavond gaat alweer de laatste 
Gazet van 2011 naar de drukker. 
Bijna ongemerkt sluipt vadertje tijd 
dichterbij om dit jaar af te sluiten 
en weer opnieuw te beginnen. Als 
ik zo naar buiten kijk dan lijkt het 
er op of de natuur nog niet zo ver 
is. Ondanks dat de dagen steeds 
korter worden en op zijn kortst zijn 
als de eerste Gazet van het jaar 2012 
traditiegetrouw voor de Kerst op uw 
deurmat valt, zitten er nog steeds 
blaadjes aan de bomen en is het nog 
steeds echt herfst. Iets wat we deze 
keer ook met de voorpagina hebben 
willen tonen. Naast de gebruikelijke 
jaargetijde is ook het 5e jaargetijde 
weer aangebroken en wel de 
carnavalstijd. Vanaf deze plaats 
feliciteren wij Prins Peter d’n Urste 
en Jeugdprins Laurence d’n Urste 
dat het een geweldig Dierdonks 
carnaval mag worden.

In deze Gazet maakt de wijk-
vereniging een terugblik naar af-
gelopen verenigingsjaar, met het 
jaarverslag. Ook leest u dat de 
Crea-avonden weer van start gaan 
en dat het Dierdonkkoor weer 
enkele concerten verzorgd. Wist u 
overigens dat het voordeel oplevert 
om lid te zijn van de wijkvereniging 
Dierdonk? Nee…. leest dan het 
stuk over schilderkunst en de 
mededelingen van Moet Niks. Het 
aanmeldformulier vindt u deze keer 
op pagina 47.

Waar wij normaal gesproken op 
de achtergrond verblijven heeft 
geheimagentPD7 ons deze maand 
op weten te sporen en laat even de 
makers van dit blad in volle glorie 
zien. Wij hebben na ons gesprek met 
geheimagentPD7 hem de opdracht 
gegeven om andere stille werkers 

op te sporen en in het zonnetje 
te zetten, wie dat zijn leest u in 
Dierdonk3D.

Een rubriek die nu al weer de 5e editie 
beleefd is de prijspuzzel. Afgelopen 
maand was deze redelijk moeilijk, 
maar voor deze maand lijkt hij mij 
heel eenvoudig. Jeugd van Dierdonk 
schroom niet om de juiste oplossing 
in te zenden en mee te dingen naar 
een van de drie waardebonnen van 
€ 10,00. Let deze keer wel op de 
uiterste inzendtermijn, je hebt wat 
minder tijd dan anders.

De Gazet is het wijkblad van Dierdonk, 
waar verslag kan worden gedaan of 
aankondigingen met betrekking tot 
evenementen, activiteiten en het 
leefklimaat in de wijk. Wij zijn zelf 
niet in het bezit van verslaggevers 
dus als u wat bekend wilt maken 
of verslag wilt doen mail dan naar 
redactie@dierdonk.org. Misschien 
wilt u namens uw organisatie nog 
een kerst- nieuwjaarswens in de 
volgende Gazet plaatsen! 

Als advertentiecoördinator heb ik 
van onze adverteerders al diverse 
wensen mogen ontvangen om 
te plaatsen in de volgende Gazet. 
Als u inkopen doet of een dienst 
nodig heeft denk dan ook aan onze 
adverteerders want zij maken het 
mede mogelijk dat dit wijkblad elke 
maand weer gratis bij u op de mat 
valt.

Voor nu wens ik u weer veel lees 
en puzzelplezier en een fijne Sint 
Nicolaas avond.

 

           



Wijkinformatie4

Alg. Politienummer (0900-8844
Basisschool Dierdonk (512021
Dierenambulance (513971
Gemeente (klachten) (587690
Kruiswerk Peelland (0900-8998636
Parochie  H.Lambertus (522109 
Peuterspeelzaal Hummeld (514611
Scouting Paulus (550128
Wijkopz. Dhr. Paul Linders
  (p.linders@helmond.nl)
Ziekenhuis Elkerliek (595555
Openbare Bibliotheek De Bus  (547704 

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 

Huisarts
F.A.T.C. van Vijfeijken, 
Waterleliesingel 20
5709 PD Helmond (514121
ma, di, wo, vr: 8.00 - 17.00 uur
do: 8.00 - 12.30 uur
Spreekuur ‘s morgens, op afspraak
M.H.W. Strijbos (558732
Spreekuur dagelijks volgens afspraak

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

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

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

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

Moeders – voor - moeders
Sandra Rondeel (514911
Kinderopvang ZieJeZo 
Zwanebloemsingel 54 (556350
Kinderdagverblijf De Bereboot
Oude Dierdonk 1 (475009 
Spring Kinderopvang
met een voorsprong (088-2088200

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

Secretariaat:
Vilsterendreef 28, 
5709RP Helmond

secretariaatwijkraad@dierdonk.eu
Voorzitter: Walter Schuurman, (516965

 Parkzicht (gebouw)
 (556266 Fax: 556267

Secretariaat:  Henk van den Elsen
Postbus 130, 5700AC Helmond
Reserveringen via beheerder: 
(06-30735792
www.parkzicht-dierdonk.nl

Knutselclub
Secretariaat en
inschrijving leden:
Heidi Swinkels (515221.

Secretariaat:
Schovenhorstweide 1,
5709SG Helmond, (517210
secretaris@rampetampers.nl
www.rampetampers.nl
De Spekzullekes
Jan de Withof 108, 
5709AL Helmond, (592166
secretariaat@spekzullekes.nl
www.spekzullekes.nl
Voorzitter: 
J. Vincent, (510136
Secretaris: 
H. v. Rijt, (559897
dierdonkdagen@gmail.com
Tennis-Vereniging Dierdonk
Secretariaat:
Leeuwenborchweide 17,
5709SB Helmond, (514007
secretaris@tvdierdonk.nl
www.tvdierdonk.nl
Dierdonkkoor   Info: 
Jannet v. d. Kolk,  (565880
Didoko@gmail.com
www.didoko.nl

 Toneelgroep Maskerade
 Info: Leonie Boxstart (510380
 Wallsteijndreef 3, 
 5709RT, Helmond
 maskeradehelmond@planet.nl
 Gezellig bridgen bij “One Down”.
 In Parkzicht op maandagavonden.
 Dhr. K. Zuidberg, (514772,

 www.nbbportal.nl/30014
 De fotoclub van Dierdonk
 www.fotodier.nl
 voorzitter.fotodier@gmail.com
 (06-51185771

Scouting Paulus Helmond-oost / Dierdonk
 Blokhut: Bakelsedijk 208,
 5703JH Helmond.
 Informatie: P. Sanders,
 Wethouder Hamacherplein 14,
 5701 CW Helmond,(542730

GFT & PLASTIC: Ma. 5 en 19 dec.
RESTAFVAL: Ma. 12 en Za. 24 dec.
OPHALEN OUD PAPIER:
Ma. 5 en 19 dec. ten westen 
en wo. 7 en 21 dec. ten oosten van de 
Dierdonklaan

Telefoonnummers

Verenigingen
GAZET

One
  Down

         



Inhoud 5

C O L O F O N   G A Z E T
11e jaargang nr. 11 – december 2011
verschijnt 11x  per jaar
Huis-aan-huis in Dierdonk.
Oplage 1.800 stuks.

Redactie:
Jeroen de Kort
Frank Smits
Jos v.d. Eijnden
Sylvia Neve

Lay-out:
Jos vd Eijnden
Jeroen de Kort
Frank Smits
Sylvia Neve
Ray Nicholson

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

Bezorging:
M. van Balkom  (518655)

Redactieadres:
Leeuwenborchweide 76,
5709 SC, Helmond, (547579)
E-mail: redactie@dierdonk.org

Druk: Vane Druk  v.o.f.

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

Bestuur:
Voorzitter: Vacant
Secretaris: Jan van Duren
Penningmeester: Jeroen Schoonen
Bestuurslid: Heidi Swinkels
Bestuurslid: Gerard Bosmans  

(wnd.voorzitter)

3 Voorwoord door Frank Smits

4 Belangrijke telefoonnummers, ophaaldata containers en oud 
papier.

7 Politiek met bijdragen van: Gaby van den Waardenburg en 
Ellen Niessen.

9 Verenigingsnieuws jaarverslag

15 Verenigingsnieuws met: Moet Niks, Schilderkunst, Crea 
avanden, Didoko en Fotodier

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

25 Column: Dierdonk 3D

26 De Rampetampers

29 Puzzel met uitslag, 

30 Vervolg verslag Kunst in Derdonk. (KID)

33 Scouting Paulus

35 Uitgelicht: Schildersbedrijf Theo Meulendijks

37 Nieuwsbrief Politie

38 Programma Filmhuis

41 Ingezonden: Kunstrolschaatsen, Spring,
Zomaar een dagje in Dierenkliniek Brouwhuis.

44 Ingezonden: swh jongerenwerk, de Bereboot.

47 Aanmeldformulier wvd,  Hockeyclub Bakel

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

De redactie behoudt zich het recht voor 
de aangeboden kopij, indien nodig, te 
corrigeren en/of in te korten. Opname 
van kopij betekent niet dat de redactie 
het met de strekking eens is. Anonieme 
brieven/berichten worden nimmer ge-
plaatst.

Redactionele kopij in MsWord, bij voor-
keur in platte tekst !! Afbeelingen, 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:  4 dec.

Volgende verschijningsdatum rond: 
  21 dec.

         



T 0492 - 661 884

WWW.HEUVEL.NL WérkT Voor U
Hoofdstraat 155 - 5706 AL  Helmond - info@heuvel.nl

onverwacht royaal herenhuis met grote multifunctionele garage, 
geschikt voor 2 auto’s, grote tuin en weids uitzicht over het groen.

Als u op zoek bent naar ontzettend veel ruimte voor een groot gezin 
zowel boven als beneden met een multifunctionele ruimte (garage) voor 
bijvoorbeeld een werk/hobby of speelkamer dan bent u hier aan het goede 
adres. Verder krijgt u daar nog een uitstekend weids uitzicht vanuit een 
voorterras, een ongekend diepe achtertuin en ligging in een topwijk nog eens 
bij. 

Bouwjaar:  1999  Perceel: 258 m2
Woonoppervlakte:  140 m2  Inhoud: 550 m3

E 299.000,- k.k.

Aan de rand van gewilde wijk, nabij natuurgebied “De Bakelse 
Beemden” verrassend ruim halfvrijstaand herenhuis met garage.

Deze woning behoort tot de grootst gebouwde projectmatige tweekappers 
van Dierdonk. Naast een royale living van ruim 45 m2 (excl. keuken), heeft 
u de mogelijkheid om maar liefst 6 slaapkamers te maken (momenteel 4 
slaapkamers en studeerkamer, welke ook als slaapkamer is te gebruiken).
Als u de Molecatendreef inrijdt, ervaart u de rust en ruimte van dit gedeelte 
van het woonpark. 

Bouwjaar:  1999  Perceel: 261 m2
Woonoppervlakte:  150 m2  Inhoud: 570 m3 

E 349.000,- k.k.

LET oP, PrIJS IS ALL-INCLUSIVE!!! VErkoPEr BETAALT Voor U 
ALS koPEr DE oVErDrACHTSBELASTING, kADASTErkoSTEN EN 
NoTArISkoSTEN.

Als u op zoek bent naar ruimte gecombineerd met een uitstekende 
onderhoudsstaat en een prachtige ligging heeft u nu uw droomwoning 
gevonden: Dierdonklaan 23 te Helmond. Een ontzettend lichte woonkamer 
met keurige keuken, aangelegde voor- en achtertuin (op het westen!), drie 
royale slaapkamers en een nette badkamer maken uw woongenot compleet.

Bouwjaar:  1995  Perceel: 283 m2
Woonoppervlakte:  150 m2  Inhoud: 520 m3

E 339.000,- v.o.n.

DIErDoNkLAAN 23

Aan één van de fraaiste watersingels gelegen bijzonder 
karakteristiek en sfeervol afgewerkt royaal halfvrijstaand herenhuis 
met inpandige garage en zonnige tuin.

Bij deze markante woning in 30-er jaren stijl gebouwd, is sfeer enorm 
aanwezig. 
Niet alleen aan de buitenzijde maar vooral ook aan de binnenzijde.
Kom eens kijken en u zult overtuigd hiervan zijn.

Bouwjaar:  1997  Perceel: 362 m2
Woonoppervlakte: 140 m2  Inhoud: 580 m3 

E 399.000,- k.k.

ZEVENSTErSINGEL 3

MoLECATENDrEEF 15BELMoNTEPArk 15

HELMoND HELMoND

HELMoNDHELMoND

            



Politiek 7

Begroting 2012
De VVD heeft tijdens de begrotings-
behandeling middels moties aandacht 
gevraagd voor de volgende zaken:

Het vinden van mogelijkheden om 
mensen met een bijstandsuitkering 
makkelijker en sneller in te zetten voor 
maatschappelijke projecten. Er is in 
onze maatschappij in tal van opzichten 
behoefte aan inzet van mensen en nie-
mand hoeft langs de lijn te staan. Als je 
gezond bent moet je meedoen en daar 

heeft iedereen profijt van.

Het Midden en Kleinbedrijf wordt door de VVD gezien als 
‘de grote motor’ achter de groeiende werkgelegenheid. De 
regionale ondernemers en dan met name het MKB worden 
tot nu toe onvoldoende betrokken bij de uitvoering van het 
Brainportprogramma. Daarom willen wij dat het MKB een veel 
grotere rol toebedeeld krijgt in de Governancestructuur van 
Brainport.

Het oprichten van een Cultureel Platform met daarin een 
afvaardiging vanuit de verschillende disciplines vanuit de 
culturele sector. Het platform dient te worden betrokken bij de 
totstandkoming van de voorbereidingen van Brabant Culturele 
Hoofdstad en de nieuwe cultuurnota zodat kansen ten volle 
worden benut en we een breed gedragen cultuurbeleid voor 
de toekomst kunnen neerzetten.

De VVD heeft de gemeente opgedragen een verzoek bij de 
Provincie in te dienen voor de financiële ondersteuning  voor 
topsporttalent. Zowel kanovereniging de Helmvaarders als 
het BMX-Wielersportteam van Helmond beschikken over 
topsporttalenten die wij in het kader van Olympisch Plan 
Brabant naar voren willen schuiven.

Ook hebben wij aandacht gevraagd voor de problemen 
van de Stichting  bedrijventerreinen Helmond. Er dreigt 
een tekort in de begroting van 2012 te ontstaan door een 
vertraging in het onderzoek naar een goede juridisch juiste 
inningvariant. De stichting zet zit in voor onder meer 
werkgelegenheidsvoorzieningen.

De moties zijn door het College overgenomen. Ook hebben 
wij aandacht gevraagd voor het versnellen van projecten die 
bijdrage aan de economische structuur van Helmond.

Tot slot hebben wij het College gevraagd juist in deze tijd te 
denken in kansen en in mogelijkheden.  Vanuit deze kracht zal 
de stad zich verder positief kunnen ontwikkelen en zullen we 
aantrekkelijk blijven voor bewoners, bedrijven, werknemers 
en bezoekers.

Alleen op deze manier zullen we een positieve toekomst 
tegemoet gaan.

Ellen Niessen

Op donderdag 3 november 2011 werd 
in een gemeenteraadsvergadering de 
begroting van de  gemeente Helmond 
behandeld. De vorige begroting stond 
in het teken van de bezuinigingen. Ook 
tijdens deze begrotingsbehandeling is 
de financiële toekomst van Helmond 
nog zeer onzeker. De redenen hiervoor 
zijn mondiale onzekerheid over de 
economie en de dreiging van nieuwe 
ri jksbezuinigingen waarmee de 
gemeente volgende jaar geconfronteerd 

zou kunnen worden. Hierna zal ik kort ingaan op enkele punten 
uit de begrotingsbehandeling van het CDA Helmond.

Ten aanzien van de ruimte en wonen staat de gemeente 
Helmond aan de vooravond van een aantal belangrijke dossiers 
zoals de stadsvisie, de woonvisie en het grondbeleid. Het 
CDA zal een hoger kwalitatief en kwantitatief niveau blijven 
nastreven. Daarbij moeten we onze ogen ook niet sluiten voor 
het huidige economische klimaat en de nieuwe inzichten over 
de demografische ontwikkelingen. We zijn als CDA zo realistisch 
om in te zien dat we in tijden leven waarin het onzeker is hoe 
de economie zich zal ontwikkelen. De woningmarkt in onze 
stad zit momenteel behoorlijk op slot, waardoor het goed is 
dat de starterslening gecontinueerd blijft in 2012. Het is een 
nuttige regeling om woningen betaalbaar te houden voor de 
starters op de woningmarkt. Het CDA is voorts van mening dat 

we meer vraaggericht moeten gaan bouwen. De balans tussen 
de duurdere woningen en de goedkopere woningen en tussen 
huur en koop dient beter afgestemd te zijn op de vraag.

Als Helmond investeren we veel geld in de speerpunten food en 
automotive. Dat is een prima uitgangspunt. Speciale aandacht 
vraagt het CDA, en niet voor het eerst, voor de zorgsector, 
waar in de toekomst een tekort aan werknemers wordt 
verwacht. Het CDA staat ook voor een sociaal vangnet. Zo is 
de schuldhulpverlening een groot punt van zorg vanwege de 
kwakkelende economie. Iedereen zal begrijpen dat er meer 
mensen met schulden zijn als de economie slecht is en dat 
het de gemeente dan meer geld kost deze problemen aan te 
pakken. De wachtlijsten in de schuldhulpverlening zijn inmiddels 
opgelopen en de verwachting is dat het aantal aanvragen in 
2012 verder toeneemt. 

De CDA-fractie heeft middels een motie aandacht gevraagd voor 
de problemen die er zijn bij Hockeyclub Helmond. Uiteindelijk 
is deze motie niet in stemming gebracht omdat de wethouder 
sport een bredere discussie wil. De situatie van de hockeyclub 
staat nu echter wel op de agenda en op een later moment zal 
hierop terug worden gekomen. Onze overige moties van het 
CDA zijn door het college overgenomen en daarmee hebben 
we aardig wat zaken binnen kunnen halen in een tijd waarin de  
financiële middelen  beperkt zijn.

Met vriendelijke groet,
Gaby van den Waardenburg

De begroting van Helmond

         



Van Lieshout Stoffering
M b , u o  o  C  R d t  S o

Bel gerust voor 
een vrijblijvende offerte

Horstlandenpark 2 / 5709 MB Helmond

Tel: 0492 539061 / Mobiel: 06 51871480 

E-Mail: info@vanlieshoutstoffering nl

www vanlieshoutstoffering nl

D  l   r l i

V o    m t em t e

b j  t  m e

Horstlandenpark 4
5709 MB Helmond

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

Gevestigd te Dierdonk

Er kan er maar één de beste zijn! Ga voor de beste keus naar...

www.josvanheugten.com

UW SPECIALIST IN:
VERWARMING EN COMPLETE BADKAMERS

Gespecialiseerd in CV-ketels 
en onderhoudsabonnementen 
vloerverwarming, badkamers, 

stadsverwarming, sanitair, 
verbouwing / renovatie, 

radiatoren decorradiatoren. 

ACTIE - ACTIE - ACTIE
GRATIS 12 jaar garantie bij aan-
koop van een NEFIT CV KETEL*

*Vraag naar de voorwaarden

E-mail

Sinterklaas vraagt aan 
een kind van vijf: 
"En wat zou jij graag 
willen hebben van de 
Sint?" 

Waarop het mannetje 
van vijf verbaasd roept: 
"Maar heeft u mijn 
E-mailtje dan niet 
gelezen?"

            

De kerstdagen staan weer voor de deur! En wie denkt er bij Kerstmis nu niet aan lekker 
eten en genieten? Ook tijdens de gezelligste dagen van het jaar neemt 
De Traverse Anno 2011 u graag alle zorgen uit handen. Onze locatie verkeert de hele 
decembermaand in winterse sferen en is daarmee dé plek om gezellig samen te zijn. 
Op zowel eerste als tweede kerstdag bieden wij u een heerlijk viergangendiner in ons 
grand café - restaurant. Of kiest u liever voor een overweldigend driegangenkerstbuffet 
in onze intiem aangeklede Benjaminzaal op de eerste verdieping van ons pand? 
De keus is aan u!  

Voorgerecht
•  MARBRÉ VAN GEROOKTE ZALM EN VERSE ZALM, met aardappel, 

gepresenteerd met een kruidenkwark
•  GEKONFIJTE VIJGEN met coppaham van wild zwijn en een frisse salade met 

gepofte tomaatjes  
•  SALADE VAN VERSCHILLENDE SLASOORTEN met lauwwarme geitenkaasjes,  

gegarneerd met zoete zongedroogde tomaatjes (vegetarisch)

Geserveerd met diverse broodsoorten met roomboter, kruidenboter en tapenade 
 

Tussengerecht
• LICHT GEBONDEN WILDSOEP met duif en verse wintergroente 
•  GEBAKKEN KALKOENFILET gevuld met balkenbrij en 

gekaramelliseerde witlof 
•  GEPOCHEERD EI, gepaneerd met pankobeslag op een bedje van 

kruidencouscous (vegetarisch) 

Geserveerd met diverse broodsoorten met roomboter, kruidenboter en tapenade 

Hoofdgerecht
• HERTENBIEFSTUK met een compote van peer en uien en een wildjus 
•  MET PARMAHAM OMWIKKELDE KALFSOESTER met risotto van 

paddenstoelen en jus van rode port
•  GEBAKKEN KABELJAUWFILET met gegratineerde kruiden op 

een stamppotje van prei en heldere jus
•  VEGETARISCHE LASAGNE (specialiteit van de chef) 
  Huisgemaakte lasagne van wortel, courgette en aubergine met een 

tomatensaus en gegarneerd met kaas

Tafelgarnituur:  twee huisgemaakte salades, gebakken fi jne krieltjes en 
vers gebakken friet 

Nagerecht
• Dessert, een verrassing van de chef! 

DINER

culinair tafelen 

voor € 35 p.p.

Culinair 

viergangendiner 
viergangendiner 

2,5 uur onbeperkt genieten voor € 25 p.p.

Luxe kerstbuffet  

Reserveren is heel eenvoudig!
Reserveren is mogelijk via e-mail en telefoon. Maar u kunt natuurlijk ook even langskomen in 
Grand Café De Traverse aan de Steenweg 19 in Helmond om uw wensen te bespreken. 
Het culinair viergangendiner is beide dagen mogelijk vanaf 13.00 uur. Er is zowel een middag- 
als een avondprogramma. Het luxe kerstbuffet is beide dagen van 14.00 tot 16.30 uur en van 
18.00 tot 20.30 uur.

Kijk voor meer informatie op www.grandcafedetraverse.nl!

Grand Cafe De Traverse 
Steenweg 19
5707 CD Helmond
0492 370112
info@grandcafedetraverse.nl

FOOD FOR FEESTDAGEN 2011FOOD FOR FEESTDAGEN 2011FOOD FOR FEESTDAGEN 2011
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Jaarverslag Wijkvereniging Dierdonk 2010-2011
Inleiding
Het  verenigingsjaar liep van 1 juli 2010 
t/m 30 juni 2011. De vereniging is opge-
richt op 19 november 1998 en is bij de KvK 
ingeschreven onder nr. 17109595. 
Er worden tal van activiteiten georgani-
seerd. De vereniging is financieel gezond. 
Ook in dit verenigingsjaar zijn er weer 
nieuwe activiteiten georganiseerd zoals 
de classic hits night, de loopclub, de fiets-
club en de dansclub Happy Face.   

Bestuur 
Het bestuur bestond uit
Gerard Bosmans (wnd. voorzitter),
Jan van Duren (secretaris),
Jeroen Schoonen (penningmeester) en
Heidi Swinkels (gewoon bestuurslid).
Fred de Locht heeft de ledenadministratie 
verzorgd. 
Het bestuur is vrij klein van samenstelling 
waardoor op afstand wordt bestuurd. 
Daarnaast entameren, stimuleren en 
faciliteren wij de activiteiten. Dit alles is 
mogelijk dankzij de vele vrijwilligers en 
actieve coördinatoren die de organisatie 
en het dagelijkse regelwerk binnen de 
diverse clubs voor hun rekening nemen. 
Als vereniging kunnen wij ons gelukkig 
prijzen met deze actievelingen.  

Ledenadministratie
In Dierdonk kennen wij een hoge graad 
van lidmaatschap van de wijkvereniging; 
uiteraard zijn we daar bijzonder blij mee. 
Het jaar begonnen we met 439 leden. In 
het verenigingsjaar zijn er nieuwe leden 
genoteerd terwijl er  ook leden hebben 
opgezegd, meestal door verhuizing. Op 
dit moment hebben we 395 leden en het 
ledenaantal blijft daarmee in Dierdonk 
structureel hoog. Wat wel opvalt is dat 
het ledenaantal dit jaar is gedaald, maar 
dat komt door de verwijdering van 32 
leden uit het bestand m.n. leden die al 
een aantal jaren geen contributie hebben 
betaald (ondanks twee aanmaningen 
per contributiejaar). De contributie is al 
jaren € 13,50 per gezin of  € 6,75 voor 
een alleenwonende. Verder wordt nog 
nagedacht over de procedure om nieuwe 
bewoners welkom te heten.

Plannen en activiteiten
In 2010/2011 zijn er weer een heleboel 
activiteiten ondernomen. Het betreft 
voortzetting van bestaande maar ook 
de opstart van een aantal nieuwe. Op 

de diverse activiteiten wordt hieronder 
verder ingegaan.

Feestavond vrijwilligers
Voor alle vrijwilligers die zich het 
afgelopen verenigingsjaar belangenloos 
hebben ingezet voor de wijk is op zaterdag 
13 november 2010 een vrijwilligersavond 
georganiseerd in de Bosparel in Bakel. 
Deze avond was net als vorige jaren 
een groot succes en werd door veel 
vrijwilligers bezocht. De voorbereidingen 
voor de vrijwilligersavond van komend 
jaar zijn al weer in volle gang.

Jaarvergadering 
De jaarvergadering voor de leden 
van wijkvereniging Dierdonk heeft 
plaatsgevonden op maandag 8 november 
2010 om 20.30 uur in Parkzicht. Het verslag 
van die vergadering is gepubliceerd in de 
Gazet.

Gazet
De Gazet zit alweer in haar 12e jaar. 
Een roerig jaar wat betreft de personele 
bezetting. We hebben afscheid genomen 
van Rob Kraaijeveld en onlangs heeft ook 
Irma van Nieuwenhuijsen de redactie 
verlaten. 
Verder heeft Dorus van Wegen (van de 
column  “Wrikken en wegen”) aangegeven 
te stoppen met zijn inzendingen.
De lay-out wordt verzorgd door Jos v.d. 
Eijnden aangevuld met Sylvia Neve, een 
welkome aanvulling gezien haar ervaring 
op dit gebied. Zoals altijd is Frank Smits 
de grote drijvende kracht als het gaat om 
promotie, advertenties, contacten etc. 
Jeroen de Kort heeft inmiddels wat 
gas terug genomen en verzorgt naast 
de communicatie ook de Fotodier 
pagina’s, regelmatig het voorwoord en 
concentreert zich op de fotografie. 
We mogen ons gelukkig prijzen met een 
“stil” redactielid in de persoon van Ray 
Nicholson omdat deze zijn tekenkunsten 
inzet voor de kinderpagina’s, een uniek en 
origineel concept.  Het afgelopen jaar is 
ook het eerste jaar dat we volledig in kleur 
bezig zijn waardoor de Gazet langzaam 
aan het uitgroeien is tot een echte glossy. 
Wij zijn hier trots op en krijgen hierop erg 
leuke reacties. Wederom doen we een 
oproep voor redactieleden omdat het 
opstellen van de Gazet elke maand toch 
nog steeds veel werk is. Laat dus van je 
horen als je de redactie wilt aanvullen.
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Website
De website www.dierdonk.eu is door 
wijkvereniging en wijkraad gezamenlijk 
opgezet. Alle belangrijke berichten 
worden daarop geplaatst, er is info en 
nieuws van alle clubs opgenomen en er 
kan worden doorgelinkt naar een aantal 
andere verenigingen of clubs in Dierdonk.  
De website wordt steeds vaker bezocht, 
daar zijn wij uiteraard blij mee. 

Jeugddisco
Ook dit jaar zijn er weer een 6-tal 
discoavonden georganiseerd. Gekozen 
is voor een nieuwe opzet, namelijk 
alle groepen zijn op dezelfde avond 
welkom. De eerste disco van het jaar 
was als vanouds in de grote tent op de 
vrijdagavond  tijdens De DierdonkDagen. 
Omdat het afgelopen jaar een groot 
succes was, zal er volgend jaar volgens 
hetzelfde concept georganiseerd worden.

Classic Hits Night
In Januari 2011 is de eerste Dierdonkse 
Classic Hits Night georganiseerd door 
Cindy Klap en Helga Wolfhagen. De 
bezoekende Dierdonkers kregen 2 
consumpties aangeboden en een leuke 
avond die bol stond van oude meezingers 
en dansnummers. Het was een groot 
succes en zal komend jaar zeker een 
vervolg krijgen.

Bruisend Dierdonk
Alhoewel de voorbereidingen alweer 
waren getroffen voor een nieuw Bruisend 
Dierdonk in het voorjaar 2011 is besloten 
dit wijkevenement  uiteindelijk toch 
niet  te laten doorgaan. Het kernteam 
onder leiding van Frank Smits was 
mede door een aantal afhakers te klein 
om de organisatie voort te zetten. Het 
bestuur heeft vervolgens ingezet op 
een intensievere samenwerking met de 
Stichting Dierdonk Dagen teneinde bij 
te dragen om het Dierdonkweekend  in 
het jubileumjaar 2011 tot een succes te 
maken.

Moet Niks
Ondanks dat er weinig nieuwe leden 
onze groep zijn komen versterken, was 
het toch een heel gezellig en aktief 
seizoen. Van oktober tot mei is er elke 
woensdagochtend in Parkzicht koersbal 
gespeeld, de opkomst was steeds 
tussen de 15 en 20 personen. Op de 

donderdagochtend  heeft Carel van 
der Zanden de computerworkshops 
verzorgd, ook hier waren de aanwezigen 
zeer enthousiast. De kerstbijeenkomst 
op 15 december was heel druk en 
ook het lunchpauzeconcert is goed 
bezocht. De winterwandelingen en 
de filmmiddagen  hebben steeds een 
vaste groep deelnemers. Het bezoek 
aan het Kasteel van Helmond was een 
succes. Elke woensdagochtend in de 
zomerperiode is er door veel mensen 
Jeu de Boules gespeeld. Het toernooi 
met de BBQ was zoals elk jaar volle bak. 
De korte fietstochten  hebben een vaste 
groep deelnemers, een fietstocht was 
gecombineerd met een bezoek aan de 
beeldentuin Bogaard Art galerie, maar 
door de regen was de groep maar klein. 
De dagfietstocht was dit jaar  “Eat and 
Bike” en een groot succes ondanks de 
regen.

Bustocht 
De bus naar Deventer zat op 17 mei vol 
tevreden mensen. We hebben kennis 
gemaakt met de historische bouwkunst 
in de stad. Aan de oever van de IJssel 
stapten we op het pontje dat ons bracht 
naar de rand van het oude stadscentrum. 
Van daaruit wandelden we verder richting 
De Waag. Het was een fijne dag. We 
hopen dus dat de organisatoren komend 
seizoen namens de wijkvereniging weer  
een leuk uitstapje  organiseren.

Knutselclub
Op 25 donderdagavonden wordt 
er in Parkzicht met groot plezier 
geknutseld door 15 kinderen. Er worden 
allerhande leuke werkjes gemaakt met 
kwaliteitsproducten. Ook wordt er veel 
gewerkt met spulletjes uit de natuur. 
Dit gebeurt met de hulp van een aantal 
hulpouders. Speciale dank gaat uit naar 
Kees Paaps op wiens hulp wij al vele jaren 
kunnen rekenen.

Toneelgroep Maskerade
Na de 7 succesvolle voorstellingen met 
700 bezoekers in het Annatheater van het 
stuk A Streetcar Named Desire, stortte 
Toneelgroep Maskerade zich, o.l.v. van 
regisseur Dirk van der Pol, op een nieuwe 
productie: Lang en Gelukkig van auteur 
Ton Duijns. Het stuk gooit met veel vaart 
en nog meer grappen de verhaallijnen van 
Assepoester, Roodkapje, Sneeuwwitje, 
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Klein Duimpje etc. door elkaar tot 
een bruisende, ontroerende en veelal 
hilarische familierevue. Met spetterend 
spel, muziek, zang, dans, prachtige 
kleding en betoverende decors maakte 
Maskerade ook deze voorstelling weer 
tot een spectaculair theaterfeest voor 
jong en oud. Met weer 7 uitverkochte 
voorstellingen in het Annatheater werd 
het stuk goed ontvangen door publiek 
en pers. In oktober was er een besloten 
reprise van het stuk in de schouwburg 
van Deurne. Ondertussen bereidt  
Maskerade zich voor op maar liefst 2 
prachtige producties in 2012: een kleine 
productie in maart: de hilarische komedie 
“Jaloezieën” van Haye van der Heyden 
en een grote productie in november met 
voorstellingen in zowel het Annatheater 
als de schouwburg van Deurne: One flew 
over the cuckoo’s nest.

Koor Didoko
We begonnen dit seizoen op 6 september 
en hebben hard gerepeteerd voor 
ons najaarsconcert in de Fonkel op 31 
oktober 2010. Tijdens dit concert hadden 
we gastoptredens van Pabo Junior uit 
Helmond, Una Sono uit Liessel en de 
djembégroep uit Mierlo, genaamd Djubo.
Kerstoptredens hadden we op 14 decem
ber in de woonzorgcentrum Rivierenhof 
en op 21 december in Parkzicht. Met 
een klein groepje hebben we ons laten 
horen op de kerstmarkt op Basisschool 
Dierdonk op 22 december 2010. In 
maart 2011 heeft een bestuurswisseling 
plaatsgehad. Op 29 mei hebben we ons 
voorjaarsconcert gehad in Parkzicht met 
als gasten De Limburgse Jongens.
Momenteel zijn we druk bezig met het 
repeteren van nieuwe nummers voor ons 
tweede lustrum in 2014. Het koor staat 
onder leiding van Wil Bolenius.

Country-line dance
“The Silver Valley Countryline Dancers” 
dansen voor het tiende jaar in Parkzicht. 
Harry en Annie Geurts hebben er nog 
steeds veel zin in om nieuwe linedansen te 
leren aan de groep enthousiaste dansers, 
variërend van beginners tot gevorderden. 
Elke vrijdagavond wordt er gedanst, 
behalve als er kinderdisco is. Er worden 
meestal twee nieuwe countrydansen 
per maand geleerd, maar ook oudere 
dansen worden herhaald. Er worden 
zowel linedansen geleerd, waarbij men 

in lijnen staat, als koppeldansen, die je 
met zijn tweeën danst. Kom gerust eens 
kijken (en/of meedoen). Het is op de 
vrijdagavond altijd erg gezellig. 

Voortuinenwedstrijd
Na de lustrumviering in oktober 2010 is er 
dit jaar helaas geen voortuinenwedstrijd 
geweest. Het bestuur is momenteel 
bezig om voor deze activiteit een nieuwe 
kartrekker te vinden en we hopen dan 
ook dat er in het nieuwe verenigingsjaar 
een nieuwe jury van start gaat. 

Groei en Bloei
Evenals vorig jaar hebben wij met het 
bestuur van Groei en Bloei Helmond 
e.o. kunnen afspreken dat leden van de 
wijkvereniging met € 10, korting konden 
deelnemen aan de bloemschikcursus 
maar helaas waren er dit jaar geen 
deelnemende leden. 

Dartteam
Het dartteam Parkzicht ’07 bestaat uit 7 
leden en heeft zich inmiddels stevig in 
de 2e divisie van de dartcompetitie van 
de Peelland Dartbond gevestigd. Het 
team speelt elk jaar 26 dartwedstrijden. 
De thuiswedstrijden vinden plaats in 
wijkcentrum Parkzicht op donderdag
avond. Helaas voor ons (maar gelukkig 
voor hem) is René Janssens in juni gestopt 
als teamlid. Hij zit nu in een team uit Beek 
en Donk dat in de 1e divisie speelt. Onze 
zoektocht naar een vervanger is succesvol 
verlopen. Herman Meulendijks is in 
Dierdonk komen wonen en versterkt ons 
team de komende jaren. 

Fotoclub Fotodier
2011 is voor Fotodier het jaar geweest 
van haar 1e echte fotoexpositie. Nico 
de Jongh en Ad van Duren hebben 
de organisatie hiervan verzorgd. We 
mogen trots zijn op het resultaat. De 
voorbereidingen voor de expositie in 2012 
zijn al gestart en tijdens Kunst In Dierdonk 
zijn we ook van de partij  Fotodier kent 
een actief bestuur.
Vanwege de vele taken en activiteiten 
hebben we binnen het bestuur de 
verschillende taken toebedeeld. Dit om 
meer structuur aan te brengen maar ook de 
activiteiten te spreiden zodat niet steeds 
alles op dezelfde schouders terecht komt. 
Nico de Jongh, Bob Hoppenbrouwers, 
Louis v.d. Werff besturen o.l.v. Jeroen 
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de Kort de club aangevuld met Ad van 
Duren, speciaal voor de exposities. Naast 
het bestuur hebben we gelukkig ook een 
vaste kern aan leden. Leden die steeds 
enthousiaster worden. Ook de fotografie, 
iets waar Fotodier tenslotte voor bestaat, 
gaat zienderogen vooruit. De uitjes en 
activiteiten zijn erg gezellig waardoor 
een vorm van vrijheid ontstaat die zich 
leent om ook voldoende kritisch te zijn 
op elkaars werk. Iets waar ieder lid van 
Fotodier uiteindelijk van profiteert en 
beter van wordt. Er zijn afgelopen jaar 
een paar leden van Fotodier afgevallen 
waardoor enige aanvulling wenselijk is 
om meer body te krijgen. Een onderwerp 
waar we het komende jaar ook aan gaan 
werken. Samen met de Expo2012 en alle 
andere activiteiten belooft het weer een 
druk jaar te worden.

Spooktocht
De eerste Dierdonk spooktocht heeft, 
na een valse start, plaatsgevonden op 5 
november 2010. De start en finish was 
bij FoodForFun en de route door het 
Bakels Bos was leuk/eng. Er hebben 
bijna 70 wijkbewoners (in 14 groepen) 
genoten van deze activiteit die zeker voor 
herhaling vatbaar is. Uit de evaluatie 
kwam naar voren dat bij een nieuwe editie 

de schrikeffecten zouden kunnen worden 
versterkt en dat het aantal deelnemers 
ook groter zou mogen zijn.

Kunst in Dierdonk (KiD)
Op 10 oktober 2010  was de eerste editie 
van Kunst in Dierdonk, een kunstroute in 
onze wijk. Een groot aantal kunstenaars 
stelden hun woning of tuin open en 
toonden daar hun werken. Het was 
zeer gevarieerd. Fotografie, sculpturen, 
beelden, schilderijen, mineralen, 
glassieraden, natuurlijke kunst en Frans 
keramiek. Het was die dag uitstekend 
zonnig weer. Er was bijzonder veel 
belangstelling vanuit de wijk. Gemiddeld  
zo’n 100 bezoekers per kunstenaar. 
Zoals het in de Gazet van december was 
verwoord: een dikke 10 voor KiD op 10-
10-10.

Schildersclub
Deze club is nog in opbouw. Onder de 
leiding van schilder Edie van Elshout 
schilderen buurtgenoten mooie taferelen. 
Omdat er nog gezocht wordt naar meer 
leden zullen zij komend jaar mee doen 
met Kunst In Dierdonk, om op die manier 
hun club wat meer onder de aandacht te 
brengen.
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Tourfietsclub
In de zomer van 2010 is een tourfietsclubje 
van start gegaan onder coördinatie van 
Alex van Erning. Een harde kern van 
6 personen heeft op zondagochtend 
9.00 uur en donderdagavond om 19.30 
uur tochten gemaakt. De renners 
verzamelden bij AH Dierdonk en leggen 
per keer een afstand af van zo’n 50 km 
d.w.z. zo’n twee uurtjes fietsen.

Hardloopgroep
Dit verenigingsjaar is er een hardloop-
groepje opgericht. Vanaf januari lopen 
de joggers een rondje om en door Dier-
donk. De afstand is zo’n 5 km. Er is een 
toenemende belangstelling, het groepje 
bestaat inmiddels uit zo’n 18 leden. De 
deelnemers variëren in leeftijd tussen de 
15 en 60(plus). Voortaan is het elke 3e 
zondag in de maand om 10.00 u. verza-
melen bij Parkzicht. 

Dansvereniging Happy Face
Begin 2011 is de nieuwste loot toegevoegd 
aan onze wijkvereniging: dansvereniging 
Happy Face. Een erg enthousiaste club 
jonge mensen die onder leiding van Ilse 
Huijnen en Ingrid de Bont samen een 
frisse, leuke dansvereniging vormen. 
Zij dansen een mix van freestyle en 

streetdance. De club telt nu al 50 leden 
en de leeftijden variëren van 6 tot 16 jaar. 
Op woensdag (2x) en zaterdag (1x)  wordt 
er getraind in Parkzicht.

1 oktober 2011
Secretaris wijkvereniging Dierdonk,
Jan van Duren

           



Bij De Zorgboog staan we klaar voor alle generaties. Iedereen, ongeacht welke leeftijd, kan bij ons terecht 
voor een breed pakket aan diensten in zorg, wonen en welzijn. Van zwangerschapsbegeleiding, kraamzorg en 

jeugdgezondheidszorg tot gemaksdiensten, cursussen en verpleging en verzorging. 

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

Zorg voor alle generaties!

Vragen over zorg? Bel de zorgcentrale 
0900 - 899 8636 (€ 0,01 per minuut)

 of kijk op www.zorgboog.nl

Schilder
sbedrijf

Mobiel:

                 Jos Verleisdonk
              Valeriaanbeek 16
           5709 PW Helmond
           Tel:   0492-518743
      06.21800249


           

Dinsdag: Soepdag

Elke dinsdag kunt u profiteren van de 
lekkerste soepen uit eigen keuken. 

Iedere dinsdag:
1 liter soep naar keuze voor  € 3,50
 
Kijk in de winkel voor de aanbiedingen 
van de week!

Kijk ook eens op onze website:
www.romonesco.com

 Dorpsstraat 47 | 5708 GC Stiphout | [0492 ] 565 043
 Nieuwveld 29-31 | 5702 HW Helmond | [0492 ] 565 030
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MoetNiks mededelingenSchilderclub 
Dierdonk Voor de maand december, die voor de 

meeste van ons al vol is met drukke en 
gezellige momenten zoals Sinterklaas, 
Kerstmis en Oudejaarsavond, hebben 
wij als MoetNiks nog onze traditionele 
Kerstbijeenkomst. Deze spelochtend 
is dit jaar op woensdag 21 december 
in Parkzicht. Ook dit jaar worden de 
deelnemers verdeeld over een aantal 
groepjes. Elk groepje gaat een ander spel 
spelen, na een tijdje gaan de groepjes 
wisselen van spel tot alle spellen gespeeld 
zijn. Er is per spel een puntentelling en op 
het einde worden de punten opgeteld en 
zo worden de prijswinnaar bekend.
10:00 u. ontvangst met koffie/thee en 

gebak.
10:30 u. beginnen met de spelen.
12:00 u. een hapje eten en bekendmaking 

van de winnaars.
13:00 u. einde van een gezellige ochtend

In verband met de planning van het 
hapje, moet u zich voor deelname aan 
deze ochtend uiterlijk 14 december onder 
gelijktijdige betaling van de bijdrage, 
opgeven bij Jeanne, tel.nr.: 512516.

De kosten bedragen voor leden van de 
wijkvereniging  € 4,00. Voor niet-leden 
€ 6,00.

Er is dus geen koersbal 21 december en 
ook de 28 ste wordt er niet gespeeld.
22 en 29 december zijn er geen computer 
workshops.
Voor het lunchpauze concert in januari is 
nog geen datum en programma bekend, 
maar deze staan in het volgende  nummer 
van de Gazet.

Aanpassing programma januari
Door omstandigheden kunnen we zondag 
22 januari niet terecht in Parkzicht, 
de wandeling is nu op 15 januari, we 
wandelen in de omgeving van Dierdonk 
en om twaalf uur drinken we koffie in 
Parkzicht. Tijdens de koffie verzorgen 
Marjan en Cor Klok een presentatie over 
hun reis naar Zuid Afrika.

Computer workshop
De Workshops op donderdagmorgen 
worden goed bezocht en de enthousiaste 
deelnemers leren veel nieuwe vaardighe-
den.

gratis voor leden
De schilderclub van wijkvereniging 
Dierdonk krijgt een make-over.
De reden is het ietwat tegenvallend 
aantal cursisten in relatie tot de kwaliteit 
van de schilderclub. Hiermee bedoelen 
we dat de cursusleider Edie van Elshout 
op zo’n geweldige manier de cursisten 
begeleidt, dat het zonde is dat daar niet 
meer animo voor is.

Het bestuur van de wijkvereniging 
steunt initiatieven in de wijk op diverse 
manieren. Getracht wordt om zoveel 
mogelijk bekendheid te geven aan de 
activiteiten die onder de vlag van de 
wijkvereniging gebeuren en door de 
leden (financieel) voordeel te laten 
genieten.

De schilderclub nieuwe stijl zal dan ook 
vanaf 1 januari gratis toegankelijk worden 
voor onze leden. Elke donderdagavond 
van 20.00 uur tot 22.00 uur kan in wijk-
centrum Parkzicht geschilderd worden. 
Maakt niet uit op welk niveau geschilderd 
wordt, Edie helpt iedereen vooruit. 
Tijdens Kunst in Dierdonk op 9-10-11 
hebben we enkele kunstwerken kunnen 
bewonderen in Parkzicht.

Bent u geen lid van de wijkvereniging en 
wilt u ook gaan schilderen, dan kunt u 2 
dingen doen:
• € 5,00 per avond betalen of
• Lid worden van de wijkvereniging 

voor € 13,50 per jaar

Interesse, loop dan eens binnen op een 
donderdagavond. Gezellig, ontspannen 
werken aan eigen schilderijen. Wie weet 
kunt u volgend jaar bij Kunst in Dierdonk 
2012 uw werken tentoonstellen.

Bestuur van wijkvereniging Dierdonk
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De crea-avonden zijn er weer!
Het bestuur vindt het fijn dat Pascalle 
van Bakel de organisatie hiervan gaat 
oppakken. Na een paar jaar afwezig te 
zijn geweest gaan we er weer tegenaan. 
We hebben weer een flink aantal leuke 
workshops voor u in petto. En… allemaal 
voor een hele lage prijs.
U kunt alleen deelnemen als u lid bent 
van de wijkvereniging. Bent u nog geen 
lid, reden te meer dit nu wel te worden.
U schrijft zich per workshop in en bent 
verder nergens aan gebonden.

Maandag 19 december: Kerstdecoratie
De Kerst staat alweer voor de deur, tijd om 
iets moois te maken voor deze feestelijke 
dagen. Ellen Deelen (www.bloemcrea.nl), 
een profesioneel bloembindster, zal deze 
avond verzorgen. Zij maakt alles behalve 
traditionele stukken, dus wellicht een 
uitdaging voor u om eens iets anders te 
maken en om te leren om op een andere 
manier te kijken.
Kosten voor deze avond bedragen slechts 
€ 7,50 incl. alle materialen, koffie/thee.
U hoeft alleen een kniptangetje en 
aardappelmesje mee te brengen.
Geeft u bij aanmelding even aan of u 
graag het stuk in het wit of rood wilt 
maken.

Maandag 16 januari: Cancan sjaal
Doe mee met de rage op sjaalgebied! U 
mag deze avond kiezen of u de sjaal gaat 
breien of haken. Een simpele techniek 
die iedereen kan, ook al heb je nog 
nooit gebreid of gehaakt. We werken 
deze avond met speciaal garen wat al 
voorzien is van een fraaie structuur. Er 
zijn diverse kleuren aanwezig waar u uit 
kunt kiezen, voor elk wat wils. Wij zorgen 
voor alle materialen. Kosten voor deze 
avond bedragen slechts € 7,50 incl. alle 
materialen, koffie/thee.

• Maximum aantal deelnemers 20.
• Indien er te veel aanmeldingen zijn 

wordt u telefonisch of per mail tijdig 

op de hoogte gebracht dat u niet kunt 
deelnemen. Hoort U niets, dan zien 
wij U graag op de thema-avond.

• Deelname kosten te voldoen op de 
avond van de activiteit.

• Aanvang 19.30 uur in Parkzicht, tenzij 
anders vermeld. 

• Afmelden bij Pascalle van Bakel tel.
nr. 06-12476635 uiterlijk 2 dagen van 
tevoren anders zijn de deelname-
kosten verschuldigd. 

•  Voor vragen over de geplande acti-
viteiten kunt u contact opnemen met 
Pascalle van Bakel.  

U kunt zich aanmelden via de mail. 
Aanmeldingen zullen in volgorde van 
binnenkomst behandeld worden.
Mail naar: creadierdonk@gmail.com

Wat willen wij graag van u weten:
Naam, adres, telefoonnummer + de 
workshop(s) waaraan u wilt deelnemen.
Geef bij keuze voor de kerstworkshop 
aan of u wit of rood wilt !

Schrijf snel in: de kosten zijn laag en het 
aantal plaatsen is beperkt!

Bestuur Wijkvereniging Dierdonk

Dierdonkkoor 
Didoko Concerten

U kunt naar ons komen luisteren !
Zing mee voor het ultieme kerstgevoel !

Wij treden graag voor U op !
Noteer in uw agenda 

17 December om 19.00 uur zijn we te 
vinden in Zorgcentrum De Eeuwsels 

(alleen voor bewoners)

20 December om 20.00 uur 
Jan van Brabant College, Molenstr 191

23 December tussen 19.00 en 20.30 uur 
in het centrum van Helmond

Dierdonkkoor Didoko 
zoekt leden 

Voor meer info via mail 
didoko@gmail.com of kijk op Didoko.nl

We repeteren in Wijkcentrum Parkzicht, 
Dierdonkpark 6, 5709 PZ Helmond te 
Dierdonk op dinsdag van 20.00 tot 22.00 
uur. 
Kom gerust een kijkje nemen tijdens een 
van onze repetities.

Bel met Jannet vd Kolk	 565880 
of Mieke Swinkels 513596
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GLOW in the dark

Fotografie staat eigenlijk voor tekenen met licht. Het feit dat 
moderne camera’s veel werk van de fotograaf overnemen neemt 
niet weg dat wat er echt in dat kleine stukje techniek afspeelt 
eigenlijk alleen het vastleggen van licht is. Iemand die zich niet 
hierom druk maakt zal zich dit ook niet zo snel realiseren, totdat 
hij of zij in het donker een foto gaat maken. Wat onze ogen 
ogenschijnlijk zonder enige moeite kunnen vastleggen is een 
hele opgave voor een camera. 

Hier zien we ook meteen het fenomeen goedkoop is duurkoop 
om de hoek komen. Simpelweg omdat een goedkope camera 
met dito lens geen goede resultaten kan boeken in het donker. Je 
kan de camera wel een beetje helpen natuurlijk met een flitser 
maar het verkeerd gebruik ervan zal je ook geen echt goede 
foto’s op gaan leveren. Flitsfotografie is weer een vak apart wil 
je dit goed kunnen beheersen. Een camera met handmatige 
instellingen kan je nog enigszins aansturen om toch een redelijke 
foto te maken in het donker maar vaak schiet je daar niet veel 
mee op. Je moet echt over een degelijke en (helaas) duurdere 

camera beschikken wil je in het donker goede resultaten kunnen 
boeken. Gelukkig zijn de meeste spiegelreflexen tegenwoordig 
goed in staat om hun mannetje te staan in het donker. Let er 
dan wel op dat je of van een flitser of van een statief gebruik 
maakt. Des te duurder je spiegelreflex camera, des te beter hij 
ook kan omgaan met het donker door gebruik te maken van een 
hogere ISO instelling (het vroegere ASA). 

Het nadeel van een hogere ISO instelling is dat je steeds meer 
korrel (oftewel ruis) in je foto’s krijgt. Dit kan je met nabewerking 
in Photoshop of andere programma’s voor een deel er uit 
krijgen. Echter, dit hangt natuurlijk erg af van de hoeveelheid 
ruis die je hebt. Een camera die beter met hogere ISO waardes 
om kan gaan zal ook (veel) minder ruis in je foto laten zien. Dit 
heeft tot gevolg dat je bijvoorbeeld ook nog in donkere situaties 
uit de hand kan fotograferen (dus zonder statief) of met een 
hogere sluitertijd. Zoals gezegd heb je hier wel een duurdere 
spiegelreflex voor nodig, simpelweg omdat deze beter met deze 
hogere ISO instellingen overweg kunnen.

In de afgelopen maand was er in Eindhoven een uitstekende 
gelegenheid om je camera in het donker eens goed op de proef 
te stellen; het jaarlijkse GLOW festival.  Voor heel veel fotografen 
een evenement om je vingers bij af te likken. Veel Fotodier leden 
zijn natuurlijk ook hierheen geweest en als ik moest tellen zeker 
ettelijke duizenden andere fotografen. Het aantal met statief 
sjouwende fotografen was niet te tellen, naast het GLOW festival 
zelf, een mooi fenomeen om te zien. Het was ook mooi om te 

Wil je meer weten over onze club kijk 
dan op onze website www.fotodier.nl of 
mail naar voorzitter.fotodier@gmail.com
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zien dat iedere fotograaf zijn of haar eigen invulling gaf in het 
fotograferen van het evenement. Alleen al door te kijken kon 
je veel leren over standpunt en aanpak. De vluchtige fotograaf 
bleef niet lang stilstaan en had vaak ook geen statief bij zich. 
De zorgvuldige fotograaf had een statief bij zich en bleef vaak 
lang hangen bij een GLOW object of fotografeerde het van alle 
kanten. Mooi was het ook om te zien dat niet alleen de GLOW 
objecten gefotografeerd werden maar ook de spiegelingen in de 
ramen, auto’s of andere licht weerkaatsende objecten. Volgend 
jaar gaan we zeker weer.

Over GLOW gesproken; Fotodier wil volgend jaar ook weer het 
lichtpuntje zijn in ons eigen Dierdonk door weer een expositie 
te organiseren. Alhoewel we zelf vonden dat er dit jaar al 
geweldige foto’s geëxposeerd werden, proberen we ons volgend 
jaar te overtreffen met nog mooiere en nog meer foto’s. Het zou 
voor Fotodier fijn zijn als dat met wat meer leden zou kunnen 
gebeuren. Het is al heel leuk en gezellig, doch onze club heeft 
nog plek over voor nieuwe leden. Dus…… ben je enthousiast 
over fotografie, wil je wat hierover leren of wil je simpelweg 
gewoon lekker met fotografie en alles wat er omheen zit bezig 
zijn… meld je aan en wordt lid van onze club. 

Tot een volgende keer.

Jeroen de Kort
Voorzitter Fotodier

           



              
 

 FEEST(JE) TE VIEREN 
www.apverhuur.nl 

 

**  AANBIEDING / LAAGSTE PRIJS – GARANTIE:  ** 
 

           STAANTAFEL WIT, 85 CM.  €.    3,00 

       BARKRUK, INKLAPBAAR     €.    1,00 

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

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

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

           

ZwangerFit®

NIEUW!

NVFB-ZwangerFit®
De beste voorbereiding voor de zwangere
vrouw, haar baby en partner.

Actieve lessen • Theorielessen • Vanaf de 16e week
preventieve training voor bekken- en bekkenbodem

Leuk, leerzaam en veilig

Van Meelstraat 1a, 5703 EP Helmond | tel. (0492) 53 73 92 | www.ruyssenaars-vdbroek.nl

 Training Voorlichting

 3 gangen
seizoens

Keuze Menu
€ 19,50

AKTIE t/m 31 Mrt. 2012

50% Korting op elk 2e:

3 of 4 gangen Keuze Menu
op Ma t/m Do, kinderkorting uitgezonderd

         

Achterlicht

Een klein jongetje staat bij
de fietsersovergang te 
wachten op de verkeers-
lichten. Dan komt er een 
politieagent naast hem 
staan en vraagt; “Heb jij die 
mooie fiets van Sinterklaas
gekregen”? “Ja, meneer” 
zegt het jongetje. “Dan 
moet je Sinterklaas de 
volgende keer vragen om 
een achterlicht”, zegt de 
politieagent.
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Waar is de Sint na 5 december? 
“Klaaas klaaaas”, roept Tess heel hard als 
er op televisie bekend wordt gemaakt 
wanneer hij in het land komt. Mama ziet 
het ook en zegt: “Dat is Sinterklaas ja met 
zwarte pieten. Dat heb je goed”. “Mam 
weet je al wanneer sinterklaas bij ons 
komt”, vraagt Olivier. “Nee eigenlijk weet 
ik dit niet”, antwoord mama.  

‘s Avonds als papa thuiskomt vraagt 
Martijn “weet jij eigenlijk wanneer 
Sinterklaas bij ons komt?”. “De sint komt 
dit jaar niet bij ons. Hij heeft geen tijd”, 
reageert papa. Martijn, Tess en Olivier 
kijken papa beteuterd aan. “Hij komt 
niet?”, vraagt Olivier. “Nee, hij heeft geen 
tijd. We hebben wel een brief gehad van 
de Sint waar in stond dat hij bij ome Joop 
en tante Nonna komt. De Sint vraagt of wij 
daar heen willen komen”, legt papa uit. 
“Heb je hem terug geschreven en gezegd 
dat we daar zijn?”, wil Olivier weten. “Ja 
ik heb een brief geschreven dat we 5 
december bij ome Joop en tante Nonna 
zijn”, verteld papa. Olivier is nu wel een 
beetje blij dat hij de Sint toch te zien zal 
krijgen. 

Op 5 december heeft papa gelukkig vrij 
dus met zijn allen gaan ze naar Ome 
Joop en tante Nonna. Als ze daar komen 
blijken alle neefjes en nichtjes er ook 
te zijn. “Heb jij ook een brief gehad dat 
sinterklaas geen tijd heeft en we allemaal 
naar ome Joop en tante Nonna moeten 
komen?”, vraagt Olivier aan neefje Peter. 
“Ja, en Sjors en Maaike hebben die ook 
gehad. Dus we zijn allemaal hier”, zegt 
Peter.“Dat is dan wel met veel mensen 
Sinterklaas doen”, zegt Olivier. 

Bij ome Joop en tante Nonna is een grote 
speelkamer en daar spelen alle kinderen 
en drinken ze wat. Het is niet erg als daar 
rommel komt dus je mag er zelfs met 
chipjes knoeien. “Ik vindt het wel lang 
duren hoor voor Sinterklaas komt”, zegt 
Olivier. De andere kinderen vinden dit ook 
en met zijn alle gaan ze de woonkamer 
binnen. 

“Zo daar zijn jullie dan eindelijk”, zegt 
iemand om het hoekje van de deur. Als 
Martijn omkijkt schrikt hij en gilt. “Nou 
nou je hoeft niet te gillen om Sinterklaas”, 
zegt de Sint. “Ikkkke wist niet dat u daar 
was”, antwoord Martijn vlug doorlopend 
naar papa. De andere kinderen zijn 

inmiddels ook in de kamer en de kleine 
kindjes beginnen te huilen. Het is ook wel 
een beetje vreemd om zwarte mensen te 
zien die zo grappig gekleed zijn. De pieten 
geven gauw een paar pepernootjes en 
dan is het weer goed. “De kindertjes die 
bij mij durven te komen zitten, willen die 
dan hier op de grond komen zitten?”, 
vraagt de Sint. De kinderen lopen naar 
voren en gaan voor de Sint op de grond 
zitten. 

De Sint kijkt naar de kinderen en vraagt 
dan: “Wie is er niet lief geweest?”. 
Niemand durft er wat te zeggen. “Is 
iedereen lief geweest?”, vraagt de Sint 
nog is. “Maaike heeft me wel geslagen 
en mama is boos op me geweest”, verteld 
Nienke. “En jij heb niks gedaan?”, vraagt 
de Sint. Met een rood gezichtje zegt 
Nienke:”Wel”. De Sint begint te lachen 
en zegt:”Volgens mij is elk kindje hier 
wel eens ondeugend geweest. Ik weet 
dat allemaal. Het staat in het grote boek”. 
De Sint tikt op het boek en de kinderen 
krijgen er een kleur van. Ja, je weet 
immers nooit wat de Sint allemaal van 
je weet. Gelukkig verteld de Sint alleen 
maar lieve dingen over de kinderen en 
krijgen ze een cadeautje.  

”Jongens ik moet weer weg. Er zitten nog 
andere kinderen op mij en de pieten te 
wachten”, zegt de Sint, “Gaan jullie maar 
in de gang kijken. De pakjespieten hebben 
daar volgens mij meer cadeautjes neer 
gezet”. De kinderen hollen de kamer uit, 
alleen Martijn blijft achter. Als de Sint 
opstaat wil Martijn hem iets vragen: 
“Sinterklaas mag ik vragen. Waar woont 
u?. En liggen de pieten de hele dag op 
het strand?”. “Ik ben de 
hele dag in het kasteel. En 
de pieten die liggen ook 
op het strand. Ze doen ook 
boodschappen en kopen 
vast nieuwe cadeautjes. 
Maar niet verklappen hoor, 
het is een geheimpje”, zegt 
Sinterklaas. Martijn vindt 
het wel leuk dat hij een 
geheimpje samen met de 
Sint heeft. De kinderen 
zingen nog een liedje en weg 
is de Sint dan. 

Voordat er cadeautjes uit 
worden gepakt doet tante 

Nonna eerst nog een ronde drinken en 
wat lekkers, want als er wordt gestart 
met cadeautjes uitpakken kan er niks 
meer tussen door. De kinderen kunnen 
niet wachten op de cadeautjes Iedereen 
wacht netjes op zijn beurt. Als alle 
cadeautjes uit zijn gepakt gaat iedereen 
naar huis, want met zoveel kindjes kan je 
niet met je cadeautjes spelen dan raak 
je het kwijt. Of iemand anders wil jouw 
cadeau hebben en wat je van de Sint krijgt 
wil je niet kwijtraken. 

Thuis mogen Tess, Martijn en Olivier 
nog even ermee spelen maar dan is het 
bedtijd. Het was een drukke dag. Niet 
alleen met cadeautjes uitpakken en het 
spelen met je neefjes en nichtjes, maar 
ook het gezellige bezoekje van de Sint 
en pieten. Voordat ze echt in bed liggen 
wil Martijn nog iets zeggen tegen Olivier: 
“Olivier, ik weet wat de Sint en de pieten 
nu aan het doen zijn”. “O wat dan?”, wil 
Olivier weten.”Ja dat mag ik niet zeggen 
van de Sint. Vraag het hem zelf maar 
volgend jaar” is de reactie van Martijn. 
Dat vindt Olivier niet leuk en loopt snel 
naar mama. Helaas kan mama er niks van 
zeggen, ze was er niet bij.
 
Martijn gaat met een glimlach zijn bedje 
in. Hij is er maar wat trots op dat hij een 
geheimpje met de Sint heeft. En Olivier 
weet het niet. Weet jij nog wat het 
geheimpje was??  
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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

       

Willem de Kort
06 480 866 53

De Kort Stucwerken

info@dekortstucwerken.nl
www.dekortstucwerken.nl

              

FIETS REPARATIES
Alle reparaties aan uw fiets vakkundig 
uitgevoerd, maak een afspraak:
 0492 - 55 94 28 / 06 - 481 91 606 
Edwin Raats
Damhertlaan 27
Helmond - Brouwhuis

Haal en breng service voor 
Dierdonk!

GIGANTISCHE BOXSPRINGSHOW

2e kerstdag
OPEN

van 13.00-17.00 uur

De Brakken 1, Bakel
Vanuit Helmond na de kerk, 2e straat links, 1e straat links!

Tel. (0492) 386262 (maandag gesloten)
www.slaapcenterbevers.nl | info@slaapcenterbevers.nl
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Dierdonk 3D: Gazet-redactie

Even ter herinnering: nadat 
onze vaste schrijver Dorus van 
Wegen ons ontvallen is, heb ik 
geprobeerd die leegte te vullen. 
Als DierDonkDetective bekijk ik 
Dierdonk door een vergrootglas 
met als doel het ontzenuwen van 
het  vooroordeel dat Dierdonk een 
wijk is waar niks te beleven is.

Mijn eerste missie is geslaagd. Ik heb de redactie van ons wijkblad weten 
op te speuren. En dat niet alleen. Ik heb ze ook gesproken en het is gelukt 
ze op de foto te zetten. Op deze manier haal ik ze voor u uit de anonimiteit 
en wordt voor eens en voor altijd duidelijk wie de Gazet elke maand maken 
tot het geweldige wijkblad dat het inmiddels is geworden. Chapeau.

De Gazet-redactie in de spotlights
De redactie bestaat op dit moment uit 4 personen: Jeroen de Kort 
(hoofdredacteur), Sylvia Neve (lay-out), Frank Smits (advertenties) 
en Jos van den Eijnden (hoofd lay-out). Daarnaast zorgt Ray Nicholson 
voor de maandelijkse tekeningen. Personen die geheel vrijwillig veel tijd 
besteden aan het maken van de Gazet. Ze schrijven de artikelen niet zelf 
maar zorgen dat de copy-levers herinnerd worden aan de deadline (12e 
van de maand) en dat de ingeleverde copy (na een kritische blik) gebundeld 
wordt tot een mooie editie. Frank is degene die de advertenties regelt. 
Hij heeft inmiddels goede contacten met ruim 50 adverteerders die 
gezamenlijk een mooie inkomstenbron vormen. 
Het maken van een Gazet gebeurt grotendeels digitaal aan de 
eigen computers maar 1 keer per maand komt de redactie samen. De 
paginaplanning wordt besproken en de taken worden verdeeld. Als laatste 
wordt het voorwoord door 1 van de redactieleden geschreven waarna het 
naar drukker Vane kan. De full-colour Gazet wordt net voor het einde van 
de maand door enkele kinderen bezorgd bij alle wijkbewoners. Ook de 

gezinnen die geen lid zijn van de wijkvereniging krijgen een Gazet dus het 
gaat om 1800 exemplaren. De Gazet verschijnt 11 keer per jaar omdat de 
edities van juli en augustus gecombineerd worden. 

Geschiedenis
Het eerste wijkblad was ‘Dierdonkplein’ dat 3 of 4 keer per jaar verscheen. 
Dit was voor de wijkvereniging te weinig om de leden van activiteiten op 
de hoogte te brengen. In goed overleg is op initiatief van de toenmalig 
voorzitter van de wijkvereniging, Aart-Jan Nieuwhoff, een nieuw blad 
ontstaan met de frequentie van 11 maal per jaar en kreeg het de naam 
Gazet. De eerste editie is van januari 2000 , uitgebracht net voor kerst 
1999. Rob Kraaijeveld is 10 jaar lid geweest van de redactie en heeft 
het blad mee groot gemaakt. Een belangrijke mijlpaal was de overgang 
naar gedeeltelijke kleurendruk (4 pagina’s per editie) en naar full-colour 
(maart 2010). Al jaren is het moeilijk om het aantal redactieleden op peil 
te houden. Een keer dreigde het tekort te leiden tot de ondergang van 
de Gazet. Nadat er 1 editie niet is verschenen, is de draad gelukkig toch 
weer opgepakt en kon in februari 2010 de 111e editie worden verwelkomd.

Toekomst
De plannen voor de toekomst zijn: vooral doorgaan. Om door te kunnen 
gaan, is het wel van belang dat er genoeg redactieleden zijn/blijven. 
Ik heb ontdekt dat Jeroen zich wat wil terugtrekken dus er is weer plek 
voor een extra vrijwilliger. Interesse? Stuur een mail naar redactie@
dierdonk.org. Wellicht kunt u dan meedenken over het nieuwste plan: Gazet 
digitaal op de website www.dierdonk.eu . 
Op mijn vraag wat mijn volgende missie zou moeten zijn, kwam eensluidend 
het volgende antwoord: Het bestuur van de wijkvereniging. Ik doe mijn 
best en hoop u in de volgende Gazet de vruchten van die zoektocht te 
kunnen presenteren.

Uw DierDonkDetective: geheim agent PD7
@: geheimagentpd7@gmail.com

Van links naar rechts: Jos van den Eijnden, Sylvia Neve, Jeroen de Kort en Frank Smits
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Nieuwe Prins!
11-11-11 speciale datum.

Omdat dit een dag is die men als 
carnavalist, indien men geluk heeft, 
slechts éénmaal in je leven meemaakt 
zijn de Rampetampers met een kleine 
delegatie naar Keulen getogen. In deze 
`Hochburg` van het duitse carnaval was 
het heel vroeg erg druk. Zo druk dat 
er één ding is wat men niet kon doen, 
namelijk OMVALLEN. 

Gestoken in het zwarte pak met uniforme 
steken, voor de herkenbaarheid, stonden 
we in Keulen op de Heumarkt. Ontzettend 
gezellig en een dag zonder wanklanken.

Precies 11 seconden voor 11 minuten 
over 11 werd met het aftellen begonnen 
zoals we ook kennen bij oud op nieuw. 
Bij dit nieuw carnavalsjaar ging geen 
vuurwerk maar confetti de lucht in. De 
hele dag muziek van de lokaal en ook 
landelijk bekende stemmingmakers, 
waarbij men niet stil kon blijven staan. Ja 
deze bewegingvorm was mogelijk maar 
pas later in de middag was het ook weer 
mogelijk om wat vrijer te bewegen.

Dit jaar moesten we op tijd terug zijn 
omdat we ook nog de Prinsbekendmaking 
van Olum onze opwachting maakten.

Voor diegene die mee geweest zijn een 
dag om niet te vergeten en volgend jaar 
op 11-11-12 een zondag gaan we weer 
met meer en kunnen we het ook wat later 
maken.

Het scheelt een letter, van 
Prins Pieter naar Prins Peter 
d´n Urste

Op zaterdag 5 november 2011 is Prins 
Peter d’n Urste in Residentie Parkzicht, 
als Prins van de Rampetampers in 
de wijk Dierdonk voorgesteld. In het 
bijzijn van zijn echtgenote, kinderen, 
familie, bekenden en diverse bevriende 
carnavalsverenigingen werd zijn “promo-
tie” om 11 minuten voor half elf bekend. 
Hij volgt daarmee Prins Pieter d’n Urste 
op.

Peter d’n Urste in het dagelijks leven 
beter bekend als Peter Haans en is 
46 jaar. In het burgerleven is Peter 
werkzaam als verkoper bij “de Boo” 
bouwmaterialenhandel in Eindhoven 
Ook zijn echtgenote Mieke, en zijn 
dochters Noortje en Mijke zijn betrokken 
bij C.V. de Rampetampers. Zijn dochter 
Mijke ging hem in 2009 reeds voor 
als jeugdprinses bij de jeugdraad “De 
Rammetjes”. In 2006 is hij lid geworden 

van de Rampetampers en heeft in 2009 
de zware taak van Vorst op zich genomen. 
Ook vervult Peter een bestuurfunctie. Hij 
is ook al die jaren betrokken geweest bij 
diverse werkgroepen zoals de werkgroep 
uitvoering en presentatie wat inhoud de 
aankleding van onze residenties en het 
mee uitwerken en uitvoeren van ideeën 
voor de Helmondse optocht. Voor de 
sporen die hij reeds verdiend heeft is 
hij dus nu “gepromoveerd” van Vorst 
tot het hoogste ambt van Prins. Naast 
carnaval heeft Peter als hobby, auto’s en 
modelbouw.

Prins Peter d’n Urste wordt in zijn zware 
taak bijgestaan door Ceremoniemeester 
John, Burgemeester Karel, Vorst Pieter en 
de wijze Raad van Elf met een geweldige 
Dansgarde en Showgroep.

Dansgarde en Showgroep in 
het nieuw.

Een enthousiaste groep is al maanden 
weer aan het trainen en hebben tijdens 
de prinsbekendmaking al hun beste 
beentje voor gezet. Deze dames zijn dit 
jaar geheel in het nieuw gestoken.

Programma
Het programma voor de zittingsavond 
is gereed. Deze keer beginnen we de 
zittingsavond al om 11 minuten voor 8. 
Dus zorg dat u op tijd bent.  Voorverkoop 
start op 2 januari bij Albert Heijn. 
Ook het programma voor de zaterdag 
(KapellenPlusAvond) en de maandag 
(tropical Night) is  op een haar na gevild. 

Voor actuele informatie kunt u surfen 
naar onze vernieuwde site:

www.rampetampers.nl
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Nieuwe Jeugdprins

Jeugdprins Laurence d´n Urste

Op zondag 6 november 2011 was het dan 
de beurt aan de jeugd. Na een waardig 
afscheid van Jeugdprins Brian d’n Twidde 
van jeugdraad “de Rammetjes werd 
onder het toeziend oog van de jeugdige 
inwoners van de wijk Dierdonk, ouders, 
kennissen en bevriende jeugdraden 
“de Brouwhaasjes” en de Klein Houtse 
Kluppelkes de nieuwe jeugdprins bekend 
gemaakt. Prins Laurence d’n Urste zal 
dit jaar de scepter zwaaien over “de 
Rammetjes” de jeugdafdeling van de 
Rampetampers evenals zijn grote collega 
is hij dit jaar gepromoveerd van Vorst 
naar Prins.

Geheel aan het thema “Beestenboel” 
werd de nieuwe jeugdprins van de 
Rammetjes onthuld in residentie 
“Parkzicht” te Dierdonk. Prins Laurence 
d’n Urste maakt al vier jaar deel uit van 
De Rammetjes en weet dus wat carnaval 
vieren is. Na een jaar als jeugdvorst het 
hoogste woord te hebben gevoerd bij de 
Rammetjes, nu dus Prins. Laurence zit 
in groep 7c van basisschool Dierdonk en 
hobby’s zijn computeren en breakdance. 
Na zijn installatie mocht hij nog een 

bijzondere daad verrichten, namelijk het 
lanceren van onze nieuwe website. 

Ceremoniemeester Gijs, Vorst Matthijs, 
de wijze jeugdraad van Elf zullen hem 
natuurlijk tijdens alle feestelijkheden 
vergezellen. Zij gaan er met zijn allen een 
echte “beestenboel” van maken.

Beide prinsen hopen dat vele Dierdonkers 
tijdens carnaval, de gezellige middagen en 
avonden, komen bezoeken om er samen 
met hen een te gekke en een zeer gezellig 
feestelijk en beestachtig  carnavalsjaar 
2012 van te maken. 
Meer info: www.rampetampers.nl.

Vader en Zoon blauw
Nee niet blauw van de kou, maar dit heeft 
betrekking op de kleur van de cape. Dit jaar 
een bijzonderheid bij de Rampetampers. 
Nadat wij al een keer Vader en Zoon als 
Prins hebben gehad, hebben we dit jaar 
Vader Pieter als Vorst bij de grote Raad 
van Elf en zoon Matthijs Jeugdvorst bij de 
Jeugdraad de Rammetjes.

De jeugd heeft er zin in.

Nog maar net in functie en dan de eerste 
foto’s. Dit alles voor de fotoshoot die 
14 dagen later door Jeroen de Kort zal 
gebeuren. Hoe ga ik staan wat maak ik 
voor beweging of wat trek ik voor gezicht. 
Nu is het natuurlijk voor de jeugd dat ze 
er ook plezier in moeten hebben. Dit is 
dan ook wat onderstaande foto uitstraalt.

Nog meer plezier beleven ze als de 
jeugdraad compleet zou zijn, maar helaas 
komen ze nog 3 jongens/meisjes te kort. 
Ben jij diegene die de jeugdraad van elf 
compleet maakt?
Informatie: secretaris@rampetampers.nl. 

Maatschappelijke stage
Ook bij de Rampetampers 
is het mogeli jk om je 
maatschappelijke stage te 
volbrengen. 

Het betreft diverse leuke werkzaamheden 
die onder toezicht en/of ook zelfstandig 
uitgevoerd kunnen worden.

Wil jij je maatschappelijke stage lopen in 
je eigen wijk kijk dan op: 
www.mashelmond.nl . 

Bij een maatschappelijke stage doe 
je vrijwilligerswerk. Door dit bij de 
Rampetampers te doen, ontlast je andere 
vrijwilligers en is het tegelijkertijd leuk, 
leerzaam en gezellig voor jezelf.

Voor meer informatie kun je ook terecht 
bij het secretariaat.  0492-517210 of
 secretaris@rampetampers.nl.

         l
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Bezoek Keulen zeer geslaagd
Een aan al eden hee t op vr jdag 11 november 2011 een bezoek

geb acht aan Keulen om daar het beg n van carnaval 2012 mee e

kunnen maken  Het was een gewe dige en onvergete i ke dag zo

hebben wij nm dde s begrepen  Volgend aar zal er zeker weer

een de egat e afre zen naar Keulen  11 november va t dan op een

zondag  

Volledige bericht bekijken

Dit be cht heeft geen ag

Leuke foto’s of verslagen van bezoekjes
van carnaval 2011/2012

Heb jij leuke foto’s gemaakt tijdens een van de
act v teiten van de Rampetampers  Of zou je een
leuk stukje w llen schrijven voor onze webs te over
een van de act v te ten ? Stuur dan een ma l naar
het secreta iaat van de Rampetampers
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Bezoek Keu en zeer ges aagd

Een aantal leden heeft op vrijdag 11 november
2011 een bezoek gebracht aan Keulen om daar
het begin van carnaval 2012 mee te kunnen
maken

Het was een geweldige en onve getelijke dag zo
hebben w j nmiddels beg epen  Volgend jaar zal
er zeker weer een delegat e af eizen naar Keulen
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   Frans Dirks 
 S h erwerken 

 
Binnen & buitenschilderwerk. 

Vinyl & glasvezelbehang. 

Thermopanebeglazing. 

Texwerk  binnen  & buiten  -  ook airless. 

Bel voor de wintertarieven : 0629395102. 

 

 

                

U n i e k e
S i n t e r k l a a s c a d e a u s

Ketsegangske 9 Helmond
tel. 0492 - 52 75 98

www.robkoenraads.nl

- Modieuze confectieschoenen
- Orthopedische schoenen
- Hypo-allergeen schoeisel
- Steunzolen en supplementen
- Elastische kousen

Heistraat 87 • 5701 HJ  Helmond • Tel. 0492 - 524 580 • www.martensschoenen.nl

Kortingen
tot 50% 

Think

2e paar kinderschoenen gratis

Romika

Piedro

Kerst 2011 Bloemsierkunst van Well

Tot/met zondag 11 december hebben wij 
doorlopende kerstshow, daarna gaat de 
(kerst)verkoop van bloemwerk en woon-
accessoires door in onze winkel.

Extra koopzondag: 11 december
In december (tot kerst) zijn wij ook iedere 
maandag geopend.

Van de Poelstraat 3
5761 BW Bakel
0492-574014
www.bloemsierkunstvanwell.nl

Daeler van:

          

Nog een gat

Sinterklaas vaart met zijn 
pakjesboot op zee. Plotse-
ling stoot het schip op een 
rots. Er zit een gat in de bo-
dem waardoor het water 
naar binnen gutst. Maar 
dan komt een van zijn Piet-
en op een idee en begint 
ernaast nog een gat te bo-
ren. “Piet, wat doe je nou?” 
roept de Sint. “Ja” zegt Piet, 
“Zo kan het water er ook 
weer uitstromen.”
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Jeugd(prijs)puzzel win een cadeaubon!
Ook deze maand weer een prijspuzzel maar voor 
we deze uit gaan leggen eerst de oplossing en de 
prijswinnaars van de maand November
Deze keer was de puzzel wat moeilijk. Als je de juiste woorden 
bij de omschrijving gevonden had dan kwam er als antwoord 
“MARSMANNETJE” uit. De juiste woorden die ingevuld hadden 
moeten worden waren Minst, Agent, Recht, Smart, Markt, 
Angst, Nadat, Naakt, Exact, Tocht, Jacht en Eerst

In totaal mochten we 12 oplossingen ontvangen, waarvan 11 
juiste. Uit de 11 juiste inzendingen zijn op 17 november door 
Gerard Bosmans, waarnemend voorzitter van de Wijkvereniging 
3 prijswinnaars getrokken  die op 21 november hun prijs in 
ontvangst hebben genomen.

De gelukkige winnaars op bovenstaande foto vlnr. zijn:
Daphe Schouten, Jorn van Dijk en  Ashley Stevens. 
Wij feliciteren de winnaars van harte met hun cadeaubon.

Niet gewonnen, of niet meegedaan dan krijg je 
deze maand een nieuwe kans.

We hebben ook deze maand weer een puzzel, en wel een 
CIJFERPASPUZZEL. Deze is volgens ons een stuk gemakkelijker 
dan die van vorige maand, dus rekenen wij op veel inzendingen.

Wat met je doen:
Kijk naar de omschrijving en Vul van buiten naar binnende 
goede Een cijferpaspuzzel is eigenlijk een soort legpuzzel. Het 
enige verschil is dat je nu cijfers in elkaar moet schuiven of te wel 
getallen op de juiste moet zetten. Deze vul je in op de witte en 
blauwe hokjes. Het getal wat op de blauwe hokjes komt te staan 
is de oplossing. Voor het gemak zijn de getallen al geordend naar 
2, 4, 5 , 6, 7 en 8 cijfers. Één getal hebben we als voorbeeld al  
ingevuld. Let ook op de pijltjes in de hokjes. Veel succes!  

Voor de juiste inzendingen hebben we weer 3 cadeaubonnen 
van € 10,00 ter beschikking. Uiterste inzenddatum is deze keer 
wel vroeg namelijk zaterdag 10 december.

De oplossingen van de puzzel kun je bij voorkeur per mail  
opsturen naar: (redactie@dierdonk.org) of per post naar:
Gazet Kinderpuzzel, 
Schovenhorstweide 1, 
5709 SG Helmond.

Vermeld je naam, adres, telefoon-nummer, leeftijd en of je jongen 
of meisje bent.
Onder de goede oplossingen verloten wij weer 3 cadeaubonnen 
van € 10,00.

CIJFERPASPUZZEL

Oplossing doodles spelletjespagina 23
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Kunst in Dierdonk 9-10-11: deel 2

Het weer was minder dan vorig jaar 
maar al het andere was veel beter; 
de sfeer was opperbest en zoveel 

bezoekers hadden we niet verwacht! 
Kortom een meer dan geslaagde tweede 
editie van Kunst in Dierdonk. 

Een kort resume:
Al weken van tevoren waren alle 
kunstenaars al bezig om de voorbereiding 
te treffen. Op Art-day zelf waren alle 
kunstenaars al vroeg bezig om de laatste 
kunstwerken te plaatsen, zodat we rond 
10.00 uur gezamenlijk, vanaf AH als 
kunstenaarsgroep, naar alle individuele 
kunstenaars konden vertrekken. Als eerste 
bezochten we Selina Suominen.  In haar 
werken presenteert zij fragmenten van de 
werkelijkheid in vergrote uitbeeldingen in 
spectaculaire kleuren (foto 1).

Niek de Jongh deed wederom ons ver-
wonderen met zijn prachtige fotografie. 
Heeft u die fantastisch foto van de pad-
denstoelen gezien (foto 2)? En wist u dat 
deze hier vlak in de buurt is genomen? 
Wat te denken van deze hoogvlieger (foto 
3)?

Volgende maand deel 3 van onze korte 
impressie Kunst in Dierdonk.
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Over Avonturiers en Pioniers

Scouting Paulus heeft sinds januari 2011 
twee Scouts groepen. Scouts zijn jongens 
en meisjes in de leeftijd van 10 t/m 14 
jaar. Beide groepen hebben een eigen 
naam gekregen: de Avonturiers en de 
Pioniers. Dat zijn namen die erg goed 
passen bij onze scouts en de activiteiten 
die we met onze Scouts doen. Voldoende 
ruimte dus voor nieuwe dingen die je nog 
nooit hebt gedaan of die ene activiteit 
die we vaak doen maar nog steeds erg 
leuk is. Scouts aan het woord:

Stormbaan Sjorren (Yorik):

S’avonds zijn we een stormbaan gaan 
sjorren en die stormbaan bestond 
uit vijf verschillende onderdelen.

Je mocht toen de baan klaar was 
ook nog een paar keer over de baan 
heen.

Onze pioniers en avonturiers 
draaiden 
deze avond 

weer eens samen.

Raad eens, 
op het einde 
moesten we 

ook weer eens alles 
afbreken.

Rommelig lag 
alles op de 
grond maar 

rustig aan lagen er 
steeds minder dingen 
totdat er helemaal niks meer lag.

Einde van de scoutingavond was om 
half elf. Alles was netjes opgeruimd 
en toen kon iedereen weer terug 

naar zijn eigen huis.

Nieuwelingen hebben deze avond 
les van Bart over hoe ze moesten 
sjorren gehad. Zijn hebben 

twee trappen gesjord en later zijn ze de 
anderen ook nog gaan helpen. Vanaf nu 
kan iedereen wel wat sjorren

Hawaï Party (Willem):De piranha’s 
(Kim, Nicky, Emmy, Daisy, Isa en Lotte) 
kwamen tijdens de scouts wedstrijden net 
niet in de top tien en daarom mochten ze 
een Hawaï Party organiseren. Het was dus 
een hele avond feesten! Er werd de hele 
tijd muziek gedraaid door dj Jochempie. 
Boven kon je als Hawaï meisje op de foto 
en kon je bowlen. Beneden was de bar, 
waar je suikerspin, drinken en popcorn 
kon halen. Er was ook een danswedstrijd. 
En verder was het natuurlijk dansen!! Het 
was ook heel gezellig.

Sport estafette-quiz (Kevin): Vandaag 
hebben we een spel van Ellen gedaan. Een 
sport quiz. Eerst wer den de groepjes inge
deeld. Daarna werden er fantastische namen 
en yells bedacht: “de Losers”, “Gobanana”, 
“pampam pampampampam” en de “Hell’s 
Angels”. Aan Bart de eer om de Score bij 
te houden. Toen begon de quiz. Er werd 
een vraag gesteld. Tegelijkertijd moest de 
1e persoon gaan proberen om een bal in 
een emmer te krijgen. Daarna werden de 
hockey kunsten getest. Na ongeveer 15 
vragen hadden de Losers (wij) gewonnen. 

Tijd voor een korte drink  pauze. Hierna 
gingen we een potje trefbal doen. Eerst 
alleen met de Scouts maar later ook tegen 
de Explorers. Dit was natuurlijk volledig 
kansloos tegen o.a. Rik en Matthijs. 
Hierna natuurlijk het wekelijse ritueel 
en toen kreeg ik te horen dat Gaya of ik 
moest schrijven. Met dank aan de explo’s 
moest ik natuurlijk schrijven. 

Vlotten bouwen: Vandaag hadden de 
avonturiers en de pioniers samen een 
programma namelijk: vlotten bouwen! 
Iedere groep kreeg vier tonnen en 
superveel palen. Alle vlotten zagen er 
prachtig uit maar of ze allemaal dreven? 
Mijn groepje zakte meteen een stukje 
weg. Tot mijn middel, maar de andere 
dreven (denk ik) prima. Veel kinderen 
zwommen gewoon. Het was echt super 
leuk

Op zoek naar Scouts en leiding:
Dit is natuurlijk niet alles wat er gedaan 
wordt bij de Scouts. Natuurlijk doen we 
veel meer, zoals bosspellen, knutselen, 
koken, toneelstukjes en gaan we regel
matig op kamp. Kortom, te leuk om niet 
aan mee te doen! Heb je interesse? We 
hebben nog een paar plekjes vrij in de 
twee goed gevulde groepen. Aan leiding 
hebben we dringend behoefte. Je hoeft 
geen scouting achtergrond te hebben 
om leiding te worden. Enthousiasme is 
een goed begin en er is voldoende ruimte 
voor nieuwe ideeën en programma’s. 
Probeer het eens uit! Meer informatie op:
scouts@scoutingpaulus.com 
www.scoutingpaulus.com 

             



Schoonheidssalon yentill
Druk, druk druk voor de feestdagen?

Heerlijk een uurtje ontstressen! 

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

Cadeaubon vanaf € 10,00o  o
  

2 05

 v  
K m  

  

 
hoonheid
peciali te

Aanbieding December

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

Ontspannende lichaamsmassage 
van €37,50 voor € 27,50.

           

DRiessen HelmonD inteRieuRs  |  mieRloseweg 86, 5707 ap HelmonD, (0492) 53 50 66, info@DRiessenHelmonD.nl  |  www.driessenhelmond.nl 

leveRancieR van o.a. cHivasso . puylaeRt . flamant . DesigneRs guilD . RalpH lauRen . elitis . lizzo . Romo . métHapHoRes . winD DiamonDs  

DeDaR . jasno . sunway . luxaflex . insiDe . faRRow & Ball . eijffingeR . fRigeRio . suR & plus . Danca . caRpet sign . KenDix

uw woonwensen worden door onze adviseurs 

vertaald in een goed doordacht plan. compleet, van 

kleuradvies en verf tot de volledige stoffering van 

uw woning of kantoor. Bovendien kunt u  ook de 

uitvoering met een gerust hart aan ons overlaten. 

wij zorgen er voor dat uw interieur de door u 

gedroomde uitstraling krijgt. Keurig op tijd en binnen 

het gestelde budget. uiteraard kunt u ook bij ons 

terecht voor kleine(re) aanpassingen in uw interieur.  

loop eens binnen in onze totaal vernieuwde winkel. 

gewoon, om inspiratie op te doen of voor een 

vrijblijvend gesprek met een van onze adviseurs.

maakt u liever een afspraak bij u thuis*, geen 

probleem. Bel of mail ons en we komen graag naar u 

toe om uw woonwensen te bespreken.

*  De kosten voor een kleur- en interieuradvies aan 

huis bedragen €100, bij het bezoek ontvangt u een 

waardecheque van €50 te besteden in onze zaak.

O n s a d v i e s te a m: Ly d i a ,  S a n d ra ,  A r i a n n e e n Eu g e n i e

Uw interieur is bij ons in goede handen. 
Van een doordacht ontwerp tot de
perfecte realisatie.

Leeuwenborchweide 5
5709 SB  Helmond
GSM 06-28235720

Alleen voor vakwerk
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Uitgelicht: Schildersbedrijf Meulendijks 
“Ik hoop dat jonge mensen 
kiezen voor ons mooie vak” 
Voor deze Uitgelicht heb ik een 
bezoek gebracht aan Theo en Mieke 
Meulendijks die in onze wijk wonen. 
Sinds 3 jaar wonen Theo en Mieke met 
veel genoegen in Dierdonk, daarvoor 
hebben zij lange tijd gewoond in de wijk 
Straakven. 
Theo is de eigenaar van schildersbedrijf 
Meulendijks, zijn vrouw Mieke verzorgt 
de administratie en boekhouding. Theo 
heeft 2 vaste medewerkers, zeer ervaren 
schilders die hij al vele jaren kent.
 Daarnaast huurt Theo regelmatig mensen 
in. Hij hecht eraan dat ook deze mensen 
ervaren zijn en het liefst werkt hij met 
mensen die hij zelf heeft opgeleid.
Dat opleiden heeft hij altijd met veel 
genoegen gedaan en dat wil hij ook 
graag voortzetten. Hij hoopt dat jonge 
mensen voor zijn mooie vak kiezen; een 
vak waarin je met je handen kan werken, 
waar je vakmanschap kan tonen, waarin 
je veel buiten kan werken en waarin geen 
dag hetzelfde is.

Eigen bedrijf
Theo heeft sinds 2001, nu 10 jaar dus, 
een eigen bedrijf. “Dat had ik best 
eerder kunnen doen, want ik zie geen 
nadelen”, zegt Theo. Daarvoor heeft hij 
in loondienst gewerkt bij 3 bedrijven. 
“Dat is in ons vak uitzonderlijk, de meeste 
schilders hebben in de loop der jaren veel 
meer bazen”, vertelt hij. Inmiddels kan 
hij op een 48-jarige ervaring bogen. De 
laatste 13 jaar werkte Theo Meulendijks 
voor zijn werkgever in de regio Nijmegen.  
Het reizen zat, besloot hij voor zichzelf te 
beginnen. Dat getuigt van lef want hij was 
inmiddels al 53 jaar. Maar het heeft hem 
dus geen dag berouwd.

Vaste klanten
Inmiddels werkt schildersbedrijf Meulen-
dijks voor 95% voor particulieren, de 
overige 5% wordt voornamelijk op 
de TU/e besteed. Naast schilderwerk 
verzorgt schildersbedrijf (isolatie-)glas-
zetten en wandbekleding.
Over behang, de uitstraling en de mogelijk-
heden kan Theo vol vuur vertellen. Een 
klus die hij graag doet is, vanwege bv 
patroon of materiaal “moeilijk” behang, 
netjes op een wand aanbrengen.
Zijn klanten, ongeveer 20% daarvan 

hier in Dierdonk, zijn zo tevreden dat ze 
bereid zijn om te wachten op een gaatje 
in Theo’s agenda om een klus te laten 
uitvoeren. Het bedrijf heeft een stevige 
kring van vaste klanten. De economische 
crisis heeft Meulendijks’ bedrijf dan ook 
niet getroffen.

Restaureren
Nieuwbouw is niet Theo’s  “ding”. 
Onderhoud en dan het liefst restaureren,  
past hem beter.  Villa’s en oude projecten 
doet hij graag.
Echt vakwerk zoals marmeren, hout struc-
turen maken en werken met bladgoud, 
daar smult hij van.
In het verleden heeft hij draaimolens 
mogen onderhouden en restaureren. 
Romantische elementen en geschilderde 
engelen vormden een prettige uitdaging. 
Ook de restauratie van de eikenhouten 
balustrade in het voormalig kerkgebouw 
aan de traverse dat nu in gebruik is van 
een advocatenkantoor heeft hem veel 
genoegen gedaan. Zijn vakmanschap kon 
hij dar volop tonen in de vervanging van 
de houten delen.
Nieuw hout dat voldoet aan de veiligheid 
ziet er nu uit alsof het er altijd al was.

Eigen steigermateriaal
Schildersbedrijf Meulendijks beschikt 
over veel apparatuur om het onderhoud- 
en restauratiewerk optimaal te kunnen 
uitvoeren. Zaag- en freesmachines die 
goed van pas komen bij het vervangen 
van boeiboorden, een klusje dat met 
name in Dierdonk nogal eens voorkomt.
Om het werk veilig en correct te 
kunnen doen heeft Theo Meulendijks 

steigermateriaal aangeschaft dat tot een 
hoogte van wel 20 meter kan reiken. 
“Recht voor het werk kunnen staan geeft 
een zoveel mooier en beter resultaat”, 
zegt hij. “Natuurlijk maakt het werken op 
een steiger het werken naast sneller ook 
veel veiliger!”

Jonge mensen enthousiasmeren 
voor het vak
Naast de 48 jaar ervaring brengt Theo 
Meulendijks ook veel deskundigheid 
mee. Hij haalde al lang geleden zijn 
uitvoerderdiploma en heeft ook de 
onderwijsbevoegdheid verkregen.  In de 
loop der jaren heeft hij vele mensen de 
kneepjes van het vak bijgebracht. Jonge 
mensen opleiden is echt een passie, 
dat is in het gesprek meerdere malen 
te merken.  “Ik probeer de kinderen van 
mijn klanten altijd voor ons mooie vak te 
winnen”, vertelt hij met een glinstering in 
zijn ogen.  “Je ontmoet duizenden mensen 
en je komt op veel bijzondere plekken.”  
Zo vertelt hij  over het schilderen in de 
gevangenissen van Vught en Roermond 
waar hij met zijn collega’s dus  ’s avonds 
weer gewoon uit konden lopen om naar 
huis te gaan…
Ons gesprek loopt ten einde. Voordat ik 
wegga drukt hij mij zijn hartenkreet nog 
op het hart:
 “Ik hoop echt dat er meer jongeren via 
het (V)MBO voor een beroepsopleiding 
te kiezen. Met name in ons vak valt een 
goede boterham te verdienen en het is 
erg mooi werk. Ik zou willen dat meer 
mensen daar oog voor krijgen.”

Door Mirjam van der Pijl

          



•  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!
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Nagelstudio
Nailsambiance
Ruusbroeclaan 117
5702 AW Helmond

Nailsambiance@gmail.com
 06-22502468

            

KerstKerstKerst
show 

Bezoek nu onze 

op z’n mooist!

Kĳ k voor de openingstĳ den en koopzondagen 
op www.groenrĳ k.nl 

GroenRijk De Biezen
Biezenweg 2 A • Beek en Donk 
0492-461310 • www.groenrĳ k.nl

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

MINIGRAVER VERHUUR
M.VERHOEVEN

Coendersberglaan 63 Helmond Tel: 06 53382407

  

            

Vlug moe

Sinterklaas tegen een 
zwarte piet :'Je pakt 
langzaam in. Je schrijft 
langzaam gedichten, 
je loopt langzaam over
de daken.
Is er dan helemaal 
niets dat jou vlug 
afgaat?'
Zwarte piet: 'Oh, jawel 
hoor. Ik ben vlug moe.'
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Woninginbraken

De donkere maanden zijn weer 
aangebroken. Reden genoeg 
om het nog eens te hebben over 
inbraakpreventie! en verder al het 
nieuws uit de wijk.

Woninginbraken
Natuurlijk hebben we het in deze 
nieuwsbrief al vaker over woninginbraken 
gehad. Het probleem is ook niet nieuw, 
wel zeer hardnekkig. Ook de afgelopen 
maand waren er weer diverse (pogingen 
tot) woninginbraken in Helmond Oost. 
Nog steeds heeft de politie het gevoel 
dat veel woninginbraken te voorkomen 
zijn. We doen er uiteraard alles aan om 
een woninginbreker te pakken, maar 
voorkomen blijft beter dan genezen. 

Werkwijze
Inbrekers zijn helaas creatief, dus zijn er 
tal van manieren om binnen te komen. 
We zetten de belangrijkste op een rijtje:
•	 Flipperen: met een stuk flexibel 

plast ic ,  vaak een 
stuk uit een (cola)
fles gesneden, dus 
makkelijk voorhanden. 
Het stuk plastic komt 
door buitenkant van de 
sleuf en drukt het slot 

terug. Dit kan binnen 4 seconden. 
Draai altijd je deur op slot om dit te 
voorkomen.

•	Hengelen: met een stuk ijzer 
hengelen aan de deurklink of 
deurgrendel. Dit kan binnen minder 
dan 12 seconden. Draai altijd je deur 
op slot om dit te voorkomen. Plaats 
een latje, brievenzak en laat geen 
touwtjes lopen.

•	Bulgaarse	methode: het afbreken 
van een cilinderslot. Deze inbraak
methode gebeurt bij deurplaatjes die 
je er makkelijk met een schroeven
draaier kunt afdraaien, vervolgens 
wordt met een tangetje het 
cilinderdeel eruit gehaald en daarna 
is het een kwestie van met een 
schroevendraaier erin prikken zodat 
de deur open gaat. Dit kan binnen 
13 seconden gepiept zijn. Advies is 

dus een ander slot kopen, denk ook 
aan inbraakstrip in combinatie met 
penslot op kniehoogte.

•	Via	 bovenraampje: door een kier 
van 16 cm kunnen inbrekers al naar 
binnen. Zorg voor een doorklim
beveiliging. Een spijl ervoor of een 
ijzeren klem.

•	Via	 een	 schuifraam: zorg dat het 
schuifraam maar een klein stukje 
open kan, minder dan 16 cm. Door 
bijvoorbeeld bovenin latjes aan te 
brengen voorkom je dat het raam 
verder dan 16 cm opengeduwd kan 
worden. Of schroef het raam dicht als 
je het toch nooit gebruikt.

Preventietips
Er zijn veel maatregelen die u zelf kunt 
nemen om te voorkomen dat er bij u 
wordt ingebroken. Enkele voorbeelden:

• Doe altijd de extra knip aan de 
binnenkant van de deur dicht. 

• Sluit altijd de achterdeur af, ook als u 
alleen ‘maar even naar boven gaat’. 

• Laat geen ramen openstaan als u weg 
gaat. 

U moet er alleen even aan denken!
Voor meer tips en informatie: 
www.stopwoninginbraak.nl.

Aangifte
De politie doet ook het dringende verzoek 
om alert te zijn op verdachte zaken en die 
altijd bij ons te melden. Doe ook altijd 
aangifte als u zelf slachtoffer wordt van 
een woninginbraak.

Dierdonk
In Dierdonk werd 16 september ontdekt 
op het Ockenburgpark dat er een koperen 
bliksemafleider was gestolen vanaf een 
bedrijf. Een probleem is dat niet duidelijk 
is wanneer dat gebeurde. Dat kan enkele 
dagen daarvoor, maar ook weken of 
maanden zijn. We doen hier toch een 
oproep omdat iemand zich nog iets kan 

herinneren: heeft u iets opvallends gezien 
dat hier mogelijk mee te maken heeft, 
neem dan contact op met de politie via 
09008844.
Tussen zaterdag 3 september 2011 20.30 
uur en zondag 4 september 2011 te 02.00 
werd een damesfiets weggenomen bij 
het NSstation in HelmondCentrum. De 
fiets was eigendom van een inwoonster 
van Dierdonk. Op 25 september 2011 
werd de betreffende fiets aangetroffen 
bij een inwoner van Helmond. De fiets 
is teruggegeven aan de rechtmatige 
eigenaar en tegen de “tijdelijke bezitter” 
van de fiets is procesverbaal opgemaakt.

Aanmelden nieuwsbrief
Wij hopen dat we u met deze nieuwsbrief 
op een goede manier hebben kunnen 
informeren over de werkzaamheden 
van de politie in Helmond Oost. Heeft 
u tips of opmerkingen of wilt u zich 
aanmelden om deze nieuwsbrief per mail 
te ontvangen, dan kunt u dat laten weten 
via: burgerparticipatieHOO@brabant
zo.politie.nl. Ook kunt u de volledige 
nieuwsbrief lezen op www.dierdonk.eu.

Ad Berkers
afdelingschef Politie Helmond Oost
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Programma december 2011 Filmhuis Helmond
Habemus Papam
Vr. 2 dec. 14.00 uur vr. 2 dec. 19.30 uur za. 3 dec. 19.30 uur zo. 4 
dec. 14.00 uur zo. 4 dec. 21.00 uur ma. 5 dec. 21.30 uur di. 6 dec. 
14.00 uur di. 6 dec. 19.15 uur
Komisch drama van Nanni Moretti (La Stanza del Figlio) over een 
zojuist verkozen paus die in een persoonlijke crisis raakt en hulp 
vraagt van een psychoanalyticus
Op het moment dat hij wordt verkozen, raakt de nieuwe Paus in een 
diepe persoonlijke crisis vanwege de vele verantwoordelijkheden 
die hem boven het hoofd hangen. Overal ter wereld wacht men 
in spanning op de officiële bekendmaking van de Paus, maar deze 
durft zich niet te laten zien. Op het Vaticaan zit men met de handen 
in het haar. Ze schakelen de hulp in van een psychoanalyticus. 
Regie: Nanni Moretti

Essential Killing
Vr. 2 dec. 16.15 uur za. 3 dec. 21.45 uur zo. 4 dec. 19.00 uur ma. 
5 dec. 19.30 uur di. 6 dec. 21.30  uur 
Achtervolgingsthriller / overlevingsdrama met Vincent Gallo als 
een zwijgende Afghaan die na martelingen door het Amerikaanse 
leger ontsnapt in het barre Oost-Europa.
Een moslimstrijder wordt in Afghanistan gevangen genomen door 
het Amerikaanse leger, nadat hij drie Amerikaanse soldaten heeft 
vermoord. Hij wordt verhoord en gemarteld en ten slotte naar 
Europa gebracht, naar een niet nader genoemde, onherbergzame 
locatie, waar hij aan zijn bewakers weet te ontsnappen. Er volgt 
een lange, zware tocht door een koud, onbarmhartig en vijandig 
land, op de hielen gezeten door zijn achtervolgers.
Regie: Jerzy Skolimowski

The Light Thief
Do. 8 dec. 19.30 uur vr. 9 dec. 19.30 uur za. 10 dec. 21.40 uur zo. 
11 dec. 19.00 uur di. 13 dec. 14.00 uur di. 6 dec. 21.30 uur
Iedereen noemt hem Mr. Light en hij is de enige in het door wind 
geteisterde valleidorp die zich met de stroomvoorziening bezig 
houdt. Hij is de spil van de gemeenschap voor vele bewoners en 
in dit afgelegen dorp in het zuiden van Kirgizië probeert hij voor 
iedereen te zorgen. De dorpelingen kunnen slechts met moeite in 
het onderhoud voorzien in dit economisch verwaarloosde gebied. 
Maar hij helpt de oude mensen die dikwijls te kampen hebben 
met kortsluitingen en knoeit met elektriciteitsmeters om ook de 
armste bewoners van stroom te kunnen voorzien. 
Regie: Aktan Arym Kubat

Almanya: Willkommen in Deutschland
Vr. 9 dec. 16.15 uur ma. 12 dec. 19.15 uur do. 15 dec. 21.35 uur vr. 
16 dec. 16.05 uur zo. 18 dec. 21.05 di. 20 dec. 19.15 uur
In 1964 komt de Turkse twintiger Hüseyin Yilmaz als 1.000.001ste 
gastarbeider Duitsland binnen. Hij wil er zijn geluk beproeven om 
zichzelf en zijn gezin een betere toekomst te kunnen bieden. Hij 
is niet van plan lang te blijven. Zodra hij voldoende geld heeft 
verdiend, wil hij terugkeren naar Turkije. Vijfenveertig jaar later 
woont Hüseyin nog steeds in Duitsland. Z’n jongste kleinzoon Cenk 
wordt gepest omdat hij een Duitse moeder en een Turkse vader 
heeft - hij is Duits noch Turks. De 24-jarige Canan ontdekt dat ze 
zwanger is; een ramp voor een ongehuwde Turkse. Dan nodigt 
Hüseyin de hele familie uit voor een diner..
Regie:  Yasemin Samdereli

La Mirada Invisible
Do. 8 dec. 21.20 uur vr. 9 dec. 14.00 uur vr. 9 dec. 21.20 uur za. 
10 dec. 19.30 uur zo. 11 dec. 20.50 uur ma. 12 dec. 21.30 uur di. 
13 dec. 19.15 uur
María Teresa is surveillant met beperkte onderwijstaken op 
het Colegio Nacional, het instituut voor de toekomstige elite 
in Buenos Aires, Argentinië. Het is mrt. 1982 en de zesjarige 
dictatuur van de militaire Junta begint scheuren te vertonen. 
Door haar gedisciplineerde houding en opmerkzaamheid wil het 
hoofd supervisie haar inzetten als een spion, een onzichtbaar 
oog. Ze wordt geïnstrueerd om op alle onregelmatigheden in het 
schoolgebouw te letten. Haar toewijding begint vreemde vormen 
aan te nemen wanneer haar psychoseksuele driften zich mengen 
met haar taken van supervisie.
Regie: Diego Lerman

The Stoning of Soraya M.
Vr. 16 dec. 19.00 uur za. 17 dec. 21.35 uur ma. 19 dec. 21.20 uur 
di. 20 dec. 16.00 uur
Nadat hij autopech heeft gekregen, belandt de Franse journalist 
Sahebjam in een afgelegen Iraans dorp, waar hij benaderd wordt 
door Zahra. Zij vertelt hem over het gruwelijke lot van haar nichtje 
Soraya, die een jonge moeder is en vastzit aan een gearrangeerd 
huwelijk. Haar echtgenoot heeft echter zijn zinnen gezet op 
de veertienjarige dochter van een vriend en wil scheiden. De 
eigenzinnige Soraya stemt hier niet in toe en wordt vervolgens ten 
prooi aan list, bedrog en intriges en wordt valselijk beschuldigd 
van overspel.
Regie: Cyrus Nowrasteh

Midnight in Paris
Do. 15 dec. 19.30 uur vr. 16 dec. 14.00 uur vr. 16 dec. 21.30 uur 
za. 17 dec. 19.30 uur zo. 18 dec. 19.00 uur ma. 19 dec. 19.15uur 
di. 20 dec. 14.00 uur di. 20 dec. 21.30 uur
Romantische komedie van Woody Allen met Owen Wilson als een 
worstelende schrijver die in Parijs spontaan artistieke idolen uit 
andere tijden ontmoet
Gil is een aspirant schrijver die met zijn verloofde Inez en 
haar ouders een bezoek brengt aan de stad van de liefde. In 
tegenstelling tot de welgestelde Inez, die niets ziet in een 
onzeker kunstenaarsbestaan, valt Gil direct na aankomst al voor 
de artistieke charme van de lichtstad. Wanneer hij tijdens een 
nachtelijke wandeling op een wel heel bijzondere wijze wordt 
meegevoerd in de bruisende geschiedenis van Parijs, is dit voor 

Almanya
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Gil reden om zijn huidige situatie eens onder de loep te nemen: is 
het leven daar nu echt zoveel mooier of lijkt dat maar zo?
Regie: Woody Allen

De Bende van Oss
Do. 22 dec. 19.00 uur vr. 23 dec. 21.30 uur za. 24 dec. 19.00 uur 
ma. 26 dec. 16.00 uur ma. 26 dec. 21.15 uur wo. 28 dec. 19.00 uur 
do. 29 dec. 21.30 uur vr. 30 dec. 19.15 uur 
In de jaren dertig komt de jonge, levenslustige Johanna van 
Heesch via haar man Ties in aanraking met in ‘de Ossche bende’, 
die bijna dagelijks samenkomt in haar café. Onder leiding van de 
gewelddadige Wim de Kuiper zorgt de bende voor een golf van 
misdaad en moord die heel Nederland jarenlang in zijn greep 
houdt en waar het laatste vooroorlogse kabinet door gevallen is. 
Regie: André van Duren

The Ides of March
Vr. 23 dec. 19.15  uur di. 27 dec. 19.15 uur wo. 28 dec. 21.30 uur 
vr. 30 dec. 14.00 uur ma. 2 jan. 21.30 uur wo. 4 jan. 19.15 uur
Stephen is een ambitieuze persvoorlichter die onder 
campagneleider Paul Zara meewerkt aan de campagne van 
de democratische presidentskandidaat gouverneur Morris. Al 
snel valt Stephen, ondanks zijn goede intenties, ten prooi aan 
achterkamerpolitiek, verraderlijke manipulatie en wordt hij verleid 
door een jonge stagiaire. Hij probeert zich staande te houden, 
terwijl een journalist en de campagneleider van de andere grote 
kandidaat hem tegenwerken. Als Stephen vervolgens binnen zijn 
eigen team op een schandaal stuit, raakt hij volledig de weg kwijt.
Regie: George Clooney

Beginners
Do. 22 dec. 21.30 uur vr. 23 dec. 14.00 uur ma. 26 dec. 19.00 uur 
di. 27 dec. 21.30 uur vr. 30 dec. 21.35 uur ma. 2 jan. 19.15 uur 
wo. 4 jan. 21.30 uur
Komisch drama over het  leven van een jongeman dat  op z’n kop 
gezet wordt als zijn oude vader vertelt dat hij ongeneeslijk ziek is 
én er een jongere minnaar op nahoudt.
Oliver heeft er na enkele teleurstellende relaties en een heleboel 
ex-vriendinnen inmiddels wel genoeg van. Wanneer zijn 75-jarige 

vader Hal uit de kast komt en met volle teugen van zijn nieuwe 
leven geniet, wordt het er voor Oliver niet echt makkelijker op. 
Eenzaamheid ligt op de loer, maar dan ontmoet hij de betoverende 
Anna.
Regie: Mike Mills

La Notte  (filmklassieker die je moet zien) 
Za. 24 dec. 21.30 uur ma. 26 dec. 13.30 uur di. 27 dec. 14.00 uur 
do. 29 dec. 19.00 uur vr. 30 dec. 16.15 uur.Giovanni Pontano is 
een schrijver wiens nieuwste boek uitkomt, Lidia is zijn intelligente 
vrouw met wie hij tien jaar getrouwd is. Ze denkt na over hun 
stervende vriend, die ze in plaats van Giovanni had kunnen hebben 
en peinst over haar relatie. Ondertussen lijkt Giovanni hier niets 
van te merken en kijkt hij vooral naar andere vrouwen. Samen 
gaan ze ‘s avonds naar een feest waar middels doelloze flirts en 
een oude liefdesverklaring duidelijk wordt dat de twee geen enkele 
band meer hebben. 
Regie: Michelangelo Antonioni

Patatje oorlog (kinderfilm)
Ma. 26 dec. 10.30 uur (ontbijtfilm) wo. 28 dec. 14.00 uur do. 29 
dec. 14.00 uur wo. 4 jan. 14.00 uur
De film PATATJE OORLOG beleefde op 12 okt. haar première als 
openingsfilm tijdens het 25e Cinekid Festival. De negenjarige Kiek 
is energiek en stoer, maar raakt bezorgd wanneer haar vader als 
arts naar een oorlogsgebied vertrekt. Hij kan een ziekte krijgen, 
of een ongeluk en er zijn zelfs verdwaalde kogels! Om de kans te 
verkleinen dat er iets met hem gebeurt, wringt ze zich in vreemde 
bochten: ze heeft een dode hond en een dode muis nodig. Kiek 
kent namelijk niemand die een dode muis, een dode hond en een 
dode vader heeft. Deze Nederlandse familiefilm is gebaseerd op 
het bekroonde boek ‘Een kleine kans’ van Marjolijn Hof.
Regie: Nicole van Kilsdonk

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

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

De Bende van Oss

         



*exclusief materialen

              Dé loodgieter van Dierdonk

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

 1e storing u betaalt €25 
incl. voorrijdkosten en uurloon.

 2e storing u betaalt NIETS 
wij verhelpen deze storing kostenloos

interesse? Bel ons... 
06 - 52 42 15 03

Pater van Vlerkenstraat 4
5706 TT  Helmond

Telefoon 0492 - 55 08 65
info@coolenloodgieter.nl

www.coolenloodgieter.nl

GEYSENDORFFERSTRAAT 29 
5703 GA HELMOND TEL. 0492 - 53 76 93

 
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 

E-mail: bouwbedrijf.kbo@chello.nl 
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Dierdonkse Fleur Renne in Kerstshow Olympia
Voor de 6e keer zal Fleur Renne schitteren in de Kerstshow van 
Rolschaatsvereniging Olympia uit Mierlo. Wekelijks komt Fleur 
een aantal dagen per week naar Mierlo om te trainen voor 
de verschillende shownummers. De maand december staat 
geheel in het teken van de Kerstshow, alle trainingen worden 
gebruikt om de bekende puntjes op de “I” te zetten. 

Maar liefst 16 shownummers, waarvan sommige shownummers 
opgebouwd zijn uit verschillende shownummers, passeren de 
revue. De solisten worden afgewisseld met kleine groepen en 
grote groepen. Nog maar net bekomen van een ontroerend 
shownummer van de Pupillen van de show, volgt in hoog tempo 
het volgende shownummer, waar technische elementen hoog 
in het vaandel staan. Fleur is ingedeeld in 8 showgroepen, 
waarvan 4 shownummers met een hoog technisch niveau, 
welke in februari 2012 zullen deelnemen aan het Nederlands 
Kampioenschap Showrijden. Deelnemen in 8 shownummers 
betekent veel trainen, maar dat heeft Fleur er graag voor over. 
Samen met haar clubgenootjes zal zij stralen tijdens deze 
Kerstshow.

Het Kerstverhaal, net voor de pauze, is net als het gigantische 
slotnummer in de Franse stijl, één van de hoogtepunten van de 
show. Glitter en glamour speelt een belangrijke rol bij de vele 
shownummers, alle kostuums zijn voorzien van 100’en glitters 
voor een “glamour-achtige” uitstraling. Laat u meenemen 
in de fantastische verhalen achter ieder shownummer en 
geniet van de muziek, de kostuums, de choreografie en de 
vele verschillende decors. Een 2,5 uur durende spetterende 
Kerstshow, waar jong en oud, van begin tot eind, ogen te kort 
komt om alle bewegingen van alle leden te kunnen volgen. En 
u kunt daar bij zijn!

Speciaal voor de jaarlijkse Kerstshow wordt Sporthal de Weijer 
omgetoverd tot een sprookjesachtig theater met professioneel 
licht en geluid. Op zaterdag 17 december begint de première 
om 19.30 uur, terwijl zondag 18 de tweede show om 13.30 uur 
begint en de derde show begint om 18.00 uur. 

Kaartverkoop
U kunt uw kaarten reserveren/bestellen via 
kerstshow@rvolympia.nl of bellen naar 06-43579096. De 
toegangskaarten kunt u ook kopen bij de servicebalie van de 
Plus te Mierlo. De entree bedraagt € 5,00 (t/m 12 jaar) en € 8,00 
vanaf 13 jaar. Meer informatie over deze Kerstshow kunt u ook 
teruglezen op www.rvolympia.nl.

Slotnummer 2010 Fleur midden voor
Fleur Solo Kerstnummer 2010

Fleur links voor NK shownummer 2010

Fleur 2e van links NK shownummer 2010 

            



PAK JE VOORDEEL!

U was in 2011 géén lid van Sport Citadel

Géén
inschrijfgeld! 
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Zomaar een dagje in Dierenkliniek “Brouwhuis”

Collega Stef had het er vorige keer al 
over: soms lijkt het wel of een bepaalde 
aandoening ‘in de lucht hangt’. Zo was 
het ook de afgelopen dagen. Meerdere 
telefoontjes kwamen binnen van 
ongeruste eigenaren omdat de hond last 
had van (epileptische) ‘aanvallen’.  

‘Aanvallen’ 
‘Aanvallen’ kunnen verschillende oor
zaken hebben. Als dierenarts is het 
belangrijk te achterhalen uit welk orgaan 
dit probleem voortkomt. 
Een jonge hond bijvoorbeeld, die de 
klachten vertoont enkele uren na de 
maaltijd, kan een slecht werkende lever 
hebben. Bij oudere dieren die tevens vaak 
hoesten kunnen de aanvallen te wijten 
zijn aan een hartaandoening. 
Leeftijd, ras en andere gelijktijdig aan
wezige symptomen kunnen voor ons 
dus een belangrijke aanwijzing vormen. 
Een grondig klinisch onderzoek is 
steeds vereist, vaak aangevuld met een 

bloedonderzoek en/of een röntgenfoto. 
Indien er geen onderliggende oorzaak 
van de ‘aanvallen’ gevonden kan worden, 
spreekt men van ‘primaire epilepsie’, 
zoals ook bij de mens voorkomt. 
Het kan een behoorlijk akelig gezicht zijn 
als een hond zo’n epilepsieaanval krijgt: 
sommige honden staren enkel een beetje 
voor zich uit zonder nog te reageren op 
de eigenaar, maar andere honden liggen 
volledig op de grond en beven en trillen 
helemaal. Soms zie je ook fietsbewegingen 
van de poten, kwijlen en laat de hond de 
urine lopen. Voor uw dierenarts is het 
belangrijk om te weten wanneer en hoe 
vaak de aanvallen optreden, hoe lang ze 
duren en welke symptomen u precies ziet.

Soms echter is er wel een duidelijke 
reden te vinden voor de aanvallen. Zo 
was er Sonja, een chihuahua van 4 jaar. 
De eigenaar belde ons op omdat Sonja 
niet meer op haar pootjes kon staan 
en rilde over haar hele lichaam. Omdat 
zoiets zorgwekkend is, mocht de eigenaar 

onmiddellijk langskomen op de kliniek. 
Toen ze aankwamen was duidelijk te zien 
dat Sonja last had van erge spierkrampen. 
Hierdoor was haar lichaam verstijfd en 
kon ze amper reageren op haar omgeving. 
Bovendien was haar lichaamstemperatuur 
door de spiercontracties opgelopen tot 
bijna 41 graden, hetgeen potentieel 
gevaarlijk is. De eigenaar wist ons te 
vertellen dat zij enkele weken geleden 
bevallen was van een aantal pups. Dit 
was een belangrijke aanwijzing voor ons. 
Een moederdier dat veel melk produceert 
voor haar jongen heeft hiervoor veel 
calcium nodig. Wanneer de vraag van de 
groeiende pups om melk te groot wordt, 
zal het calciumgehalte in het lichaam 
van het moederdier te sterk dalen. Dit 
uit zich in spierkrampen zoals ook Sonja 
vertoonde. Een infuus met extra calcium 
is dan de oplossing. Ook hebben we haar 
lichaamstemperatuur laten dalen door 
haar direct in een koele omgeving te 
leggen met een ventilator die verkoeling 
bracht. Enkele uurtjes later was ze weer 
de oude en kon ze terug naar huis. De 
pups mogen geen melk meer drinken 
bij haar, maar krijgen voortaan lekkere 
blikvoeding.

Joke Jolling, dierenarts
Dierenkliniek “Brouwhuis

Wilt u méér weten over dierenkliniek 
“Brouwhuis”  kijk dan ook eens op
www.dierenkliniek.com

Uitgebreid dienstenaanbod 
Spring kinderopvang 2012

Spring heeft de overheidsbezuinigingen 
vertaald naar het dienstenaanbod en de 
bijbehorende tarieven, hierbij hebben 
we ook gekeken naar hoe wij ons aanbod 
flexibeler kunnen maken en meer 
tegemoet kunnen komen aan behoeften 
van ouders. 
In het nieuwe dienstenaanbod kunt 

u meer kiezen. Enkele voorbeelden: 
Kiezen uit een 50 of 52 weken contract. 
Bij buitenschoolse opvang wordt het op 
woensdag en vrijdag mogelijk een langer 
dagdeel of korter dagdeel af te nemen 
Ook is het mogelijk om vakantieopvang 
op maat af te nemen. 

Wat zijn de gevolgen voor u? 
Vanaf 1 november komt een rekenmodel op 
onze website beschikbaar. Hiermee kunt u 
uitrekenen wat de overheidsmaatregelen 
en de wijzigingen in het aanbod van Spring 
betekenen voor uw persoonlijke situatie. 

Kwaliteit
Ondanks de bezuinigingen in de 
kinderopvang staat in 2012 de kwaliteit 

bij Spring voorop. We blijven investeren 
in goed opgeleid personeel en in 
samenwerking met lokale organisaties. 
Dit zodat wij hoogwaardige kinderopvang 
en een gevarieerd en uitdagend 
activiteitenprogramma aan uw kind(eren) 
kunnen bieden. 
Het dienstenaanbod voor de peuter
speelzaal wordt niet hoofdzakelijk bepaald 
door Spring, maar vooral door het beleid 
van de gemeente. Hierin veranderd voor 
zover nu bekend in 2012 niets.

Wilt u weten wat kinderdagopvang of 
BSO u kost kijk dan voor uitgebreide 
informatie op 
www.springkinderopvang.nl
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Voor de jeugd van Dierdonk

Activiteiten overzicht Tienerhuis 
Skatepark voor iedereen uit Rij-
pelberg, Brouwhuis en Dierdonk:
Binnenprogramma 2011:
Maandag 

• inloop 15.00 tot 17.00 uur 10-17 jaar
• eventuele cursussen   

18.00 tot 20.00 uur 10-17 jaar
Dinsdag  

• meidenmiddag gr. 6, 7 en 8 | 15 tot 17 u 
• meidenavond voortgezet onderwijs 

18.30 tot 20.30 uur 
Woensdag

• inloop 13.00 tot 17.00 uur 10-17 jaar
• inloop of Eventuele cursussen  

19.30 tot 21.30 uur 10-17 jaar
Donderdag 

• inloop 15.00 tot 17.00 uur 10-17 jaar
• eventuele cursussen   

18.00 tot 20.00 uur 10-17 jaar
• Zumba 19:30 tot 20:30 uur 10-17 jaar

Vrijdag  
• jongensclub 15.00 tot 17.00 u 10-17 jaar
• disco (1ste vrijdag v/d maand)  

19.00 tot 22.30 uur 10-17 jaar 

Inloop: Kom gezellig binnen om te poolen, 
darten, tafelvoetballen, waar je zin in 
hebt. Of gewoon om te kletsen met je 
vrienden en vriendinnen. Voor iedereen 
tussen de 10 en 17 jaar.
Diverse cursussen: Op woensdag en 
donderdagavond wordt er naast de inloop 
ook een cursusaanbod ontwikkeld op 
vraag van de jongeren. 
Laat ons weten wat jullie leuk vinden om 
te doen. Verzamel een groep vrienden of 
vriendinnen om bijvoorbeeld een cursus 
streetdance of kickboksen te volgen in 
het Tienerhuis. De jongerenwerker kijkt 
samen met jullie naar de mogelijkheden 
en vaak voor een kleine eigen bijdrage 
heb je een super leuke cursus! Dus kom 
een keer binnenlopen en spreek ons aan!

Meidenmiddag Tienerhuis: Een middag 
speciaal voor meiden uit groep 6, 7 en 8 
uit Rijpelberg, Brouwhuis en Dierdonk. 
Iedere dinsdagmiddag van 15.00 tot 
17.00u in het Tienerhuis. We kunnen van 
alles gaan doen, plezier en leren staat 
voorop! We gaan van allerlei dingen 
doen, van knutselen tot koken en van 

dansen tot gewoon lekker kletsen met 
elkaar. Programma december:
6/12 Vrije inloop
13/12 Kerstknutsel
20/12 Kerstknutsel 
Meer informatie? Meta 

Meidenavond Tienerhuis: Een avond 
speciaal voor meiden die op het Voortgezet 
onderwijs zitten uit Rijpelberg, Brouwhuis 
en Dierdonk. Iedere dinsdagavond van 
18.30 tot 20.30 u in het Tienerhuis. We 
doen van allerlei dingen, van knutselen tot 
koken en van dansen tot gewoon lekker 
kletsen met elkaar. Kom eens een keer 
kijken en neem gerust een vriendin mee! 
Programma december: thema Koken
6/12 Alcoholvrije cocktails
13/12 Feesthapjes 1
20/12 Feesthapjes 2
Meer informatie? Meta Voor iedereen uit 
Rijpelberg, Brouwhuis en Dierdonk.

Zumba dansen @ Tienerhuis! Wil je 
aan de conditie werken en calorieën 
verbranden en toch veel lol hebben? Doe 
dan mee met Zumba in het Tiener-huis! 
Elke donderdag van 19.30 tot 20.30 uur.
Mocht je nog andere mensen weten die 
dit leuk vinden, neem ze dan gerust mee!
De leeftijd maakt niet zoveel uit. Je kunt 
elke week instromen! We werken met 
een maandkaart. Daar betaal je € 15,00 
voor. Meedoen en aan-melden? Stuur dan 
een mailtje aan Meta.

De Jongensclub @ Tienerhuis! Een aantal 
jongens had in de loop van 2010 de vraag 
aan het jongerenwerk waarom er in het 
Tienerhuis wel een meidenclub was maar 
nog niets voor de jongens te doen was. 
Na meerdere malen met de jongens om 
de tafel te hebben gezeten en hun ideeën 
besproken te hebben, is er inhoud gegeven 
aan waar een activiteit als de ‘jongensclub’ 
aan moest voldoen. In samenspraak met 
de jongens zijn er gedragsregels (zoals niet 
schelden, pesten etc.) vastgesteld waar 
men zich aan moet houden, afspraken 
gemaakt over de invulling van de activiteit 
en de planning daarvan. 
Als deelnemer van de jongensclub bepaal 
jij wat we gaan doen. Van een dart-toernooi 
tot aan een breakdance workshop, van een 
kookles tot aan het organiseren van een 
feestavond: de jongensclub denkt na over 
wat leuke activiteiten zijn en wat mogelijk 
is wordt georganiseerd. Wat vaststaat is 

dat de jongensclub in 2012 doorgaat. Dus 
ben je tussen 10 en 15 jaar en wil je je 
inschrijven voor de jongensclub, of lijkt het 
je leuk om eens een keer te komen kijken? 
Kom maar eens langs in het Tienerhuis 
en vraag ernaar! De jongensclub vindt 
elke vrijdagmiddag plaats van 15:00u 
tot 17:00u en is een besloten activiteit: 
je moet je ervoor inschrijven. Dit kun je 
doen in het Tienerhuis bij de beheerder 
of het jongeren werk. 
Disco: Gezellig feesten met elkaar! Als je 
tussen de 10 en 17 jaar bent en je komt 
uit Rijpelberg, Brouwhuis of Dierdonk dan 
ben je hier ook weer van harte welkom! 
De entree is gratis. Kom dus elke eerste 
vrijdag van de maand met je vrienden en 
vriendinnen naar het Tienerhuis!
Op vrijdag 2 december is er weer een 
disco van 19.00 tot 22.30 uur! 

Buitenprogramma: WINTERPERIODE
Je kunt elke dag komen skaten, maar we 
gaan de winterperiode weer in (oktober-
april)! Van maandag t/m vrijdag van 12.00 
tot 17.00 u en op zaterdag en zondag van 
12.00 tot 17.00 u. Vrijwilligers houden de 
skatebaan voor jullie open. Als zij er niet 
zijn of als het regent, dan is de skatebaan 
gesloten. Je kunt er skates, skateborden 
en een waveboard en beschermers lenen 
met je pasje! 
Cursus Digitale Fotografie part 2:
Meer info en aanmelden? Meta.Of bellen 
naar 510690.

Kickboxen in Dierdonk! Vanaf heden 
wordt er om de week op woensdagavond 
een kickbox workshop gegeven in de 
gymzaal van Dierdonk. De workshop vindt 
plaats van 20:00u tot 21:30u en deel name 
is gratis! Voor aanmeldingen en meer 
informatie neem contact op met Bart.

Contactgegevens:
Gegevens kinder- en jongerenwerkers 
SWH team Oost, Rijpelberg en Brouwhuis:
Jongerenwerk: Vragen, aanmelden en/
of info? Bart Hoes en Meta Gortemuller 
Jongerenwerk SWH Team Oost
Brem tel: 0492-510690 of Tienerhuis tel: 
0492-556957
e-mail: bart.hoes@swhhelmond.nl - tel: 
06 - 44127828
meta.gortemuller@swhhelmond.nl
website Tienerhuis: www.tienerhuis.nl
hyves jongerenwerk:
www.jwhelmondoost.hyves.nl 
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De Bereboot presenteert einde dit jaar weer 
een spectaculaire musical “Hi Bye”

Na een tijdje in rustig vaarwater gevaren te hebben, 
kunnen wij u melden dat er weer storm op komst is: Ja, 
we gaan weer een musical instuderen!

Mede dankzij het grote succes “The Wizz” van vorig jaar kunnen 
wij u alvast mededelen dat we met onze enthousiaste groep ‘de 
Zuidwesters” een start hebben gemaakt met de musical “Hibye”.

Deze supermusical  speelt zich af op Jamaica in de buurt van 
een verboden baai waar veel haaien voorkomen. Sunny Bright, 
het bekende waspoedermerk, heeft Annie Stroop uitgeroepen 
tot winnares van de slagzinwedstrijd. Met ‘zelfs de gemeenste 
vlek is er bang voor’ heeft zij een geheel verzorgde vakantie 
gewonnen voor het hele gezin.

Het paradijselijke Jamaica is tevens het decor waarin de nieuwe 
reclamespot zal worden opgenomen. Wat de enthousiaste 
directeur niet weet is dat zijn jaloerse ex ook naar het reggae-
eiland is afgereisd om daar haar kwade plannen uit te voeren.

De doortapte Madeleine, een belangrijk personage, is een echte 
haaibaai. Aan het einde klinkt het lied HiBye, met dit lied eindigt 
de musical swingend de pan uit!  

Wilt u aanwezig zijn bij deze musical op donderdag 26 januari 
om 18.30 laat het ons dan weten!  Wij hopen dat het ons gaat 
lukken om het net zo’n groot succes te laten worden als de 
vorige keer! 
Aan ons enthousiasme zal het zeker niet liggen! Ahoy, tot het 
volgende bericht! 

Met vriendelijke groet,
Wendy Vriens   
Pedagogisch medewerker & leider van deze Musical 

Wendy Verboom   Coördinator BSO
Kinderdagverblijf De Bereboot
( 0492 528 291 
bso@bereboot.nl

Foto’s  Tienerhuis

             



Braaksestraat 1, Helmond

0492-529404

Welkom

in onze geheel

vernieuwde

showroom
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EEn vErtrouwd adrEs 

voor hEt plaatsEn

of lEvErEn van

complEtE badkamErs 

En

tEgElvloErEn

Voor al het onderhoud en reparatie’s aan uw Racefiets en Mountainbike’s

Racefietsen & Mountainbike’s, Tijdrit-triathlon fietsen, Crossfietsen,
Hybride’s, Sportieve stadsfietsen

Scherpe prijzen, goede service en lage uurtarieven zijn de 
speerpunten van Jan van Dijk Bikes & Services

400 m2 winkeloppervlak  70 m2 kleding

Helmen en Schoenen.

Onderdelen & Accessoires, Wielen & banden.

tel: 0492-474371                    Email: info@bikesenservices.nl

               

Administratiekantoor 

Van de Water 
 

“Met 15 jaar kennis en ervaring en met een vast uurtarief 
kunnen wij U die broodnodige hulp geven die U nodig heeft” 

 

Arcenlaan 22 
5709 RA Helmond (Dierdonk) 

Tel. 0492-556406 / GSM 06–13428098 
Email: frankvandewater@chello.nl 

www.administratiekantoorvandewater.nl 

              

T. 06 215 626 47                 
www. robjacobstuinaanleg.nl 

 
    

 

ROB JACOBS  TUINAANLEG 

Kopie maken
De nieuwe zwarte piet 
staat wat hulpeloos bij 
de papierversnipperaar. 
'Kan ik helpen?' vraagt 
Sinterklaas. 'Ja,' zegt hij. 
'Hoe werkt dat ding?' 
'Heel simpel,' zegt Sinter-
klaas, pakte alle sinter-
klaasgedichten en stopt 
ze in de versnipperraar.
'Bedankt Sinterklaas, 
maar waar komen de 
kopieën er nu uit?'

  d  p       0    36
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Hockeyclub Bakel op koers
Hockey is een leuke sport voor jongens en 
meisjes en voor jong en oud. Nederland 
is dan ook echt een hockeyland. Hockey 
is een leuke en sociale teamsport, waar 
je samen kunt winnen en verliezen. 
Daarnaast is het heel erg gezellig bij 
Hockeyclub Bakel. Veel bewoners van 
Dierdonk weten dit intussen ook en 
hebben de weg al gevonden naar de 
kleinschalige club in het dichtbij gelegen 
Bakel.

Bakelse teams behalen winter kampioen
schap
Op het moment dat de copy voor deze 
Gazet-editie ingeleverd moet worden 
zijn nog verschillende teams in de race 
voor de wintertitel. De meiden A1 staan 
ongeslagen bovenaan en dat geldt ook 
voor andere teams, zoals het jongens B en 
meiden B-team. Het gaat goed met deze 
teams en dat is echt klasse. 
Vanaf begin december zullen acht 
Bakelse teams gaan deelnemen aan de 
zaalhockeycompetitie en dat is helemaal 
leuk. Dit jaar wordt er zowel getraind als 
competitie gespeeld in de fraaie Bakelse 
zaal en dat is super.

Ook zin om te gaan hockeyen?
Ben je al wat ouder? Heb je misschien 
eerder ook al gehockeyd? 
Heb je weer hockeykriebels gekregen? 
Neem dan ook contact met ons op (Astrid 
v/d Pol,  343784). Zij kan u informeren 
over de plaatsingsmogelijkheden.

Meer informatie over het hockeyen in 
Bakel staat op de website 
www.hockeyclubbakel.nl. 

Fijne decembermaand toegewenst en tot 
ziens bij Hockeyclub Bakel!

Het meisjes ME1-team weet iedere week tegen gerenommeerde teams een mooi potje hockey op de mat 
neer te leggen dat is echt superknap van deze jonge meiden. Het zijn echte talentjes en daarom is het ook 
iedere week druk langs de lijn bij Amber, Daphne, Loes, Puck, Nina, Floor, Amber en Luna!

Lid worden van de wijkvereniging?
Met dit formulier kunt u lid worden van de wijkvereniging.

o Ik wens lid te worden van Wijkvereniging Dierdonk
o Ik wil meedoen als vrijwilliger bij activiteit ...................................
o Ik mag gebeld worden als er assistentie nodig is

Familienaam: .........................................................................
Adres: .........................................................................
Postcode: ....................................................
Tel.: 0492 - ....................................................

Gezinssamenstelling

voorletters roepnaam geboortedatum m/v achternaam 

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

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

Inleveradres: ledenadministratie: Zevenstersingel 9    5709PM Helmond

               



Kerkstraat 52      5701 PM      Helmond

Stijlvol openen.
4-delige 
kurken
trekker
set 

24,95
cadeautip ... cadeautip ...cadeautip ... of gewoon voor jezelf een cadeau.

Voor Uw Trouwkaarten
Geboortekaartjes
en Jubileumkaarten

Wij steunen                  kijk op onze site
voor verdere informatie

www.drukkerij-noten.nl
Bleriotstraat 1 - Helmond - T: 0492-59 91 71

Kinderopvang Ziejezo biedt u kleinschalige 
kinderopvang voor een kleinschalig prijsje!
Heeft u interesse en wilt u graag de locatie in 
Dierdonk eens bekijken?
Maak een afspraak via: kdv.ziejezo@live.nl , of kijk
op de website www.kinderopvangziejezo.nl

Zie je Zo!

Pag 3  ZieJe o    1   4 10    0 3 08

Bij aanschaf van een Aqua-Max 
een diner-cheque t.w.v. €50,- cadeau!

Is uw cv-ketel aan vervanging toe? 
Denk dan eens aan een Itho Daalderop 
cv-ketel. De cv-ketels van 
Itho  Daalderop bieden uniek comfort. 
Ook staat Itho  Daalderop garant voor 
kwaliteit; onze toestellen worden 
ontwikkeld en  gefabriceerd volgens 
de hoogst mogelijke kwaliteitseisen.

U kunt de Aqua-Max nu leasen bij 
van Duijnhoven Installatie-techniek, 
voor slechts €27,- per maand en 
daarbij maakt u (zolang de voorraad 
strekt) ook nog eens kans op een 
diner-cheque t.v.w. €50,-.

  

Cv-ketel
koop of lease

v.a. €27,-  
per maand

van Duijnhoven 
 Installatietechniek

Cijnsbeemden 2
5706 NP Helmond
T   +31 6 29 57 43 76
E   info@deinstallatieman.nl
I    www.deinstallatieman.nl 

C.A. Joosten
Hoveniersbedrijf

Tuincentrum te Bakel
Nuijeneind 2a
5761 RG Bakel
(bij camping Kanthoeve)
T  0492-343558
F  0492-547234
M 06-21660055

Openingstijden maandag t/m zaterdag, van 10:00 tot 17:00

Krijgt u ook weer zin in tuinieren?
Bij Joosten bent u dan aan het juiste adres!

www.cajoosten.nl                     info@cajoosten.nl
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Parochie H. Lambertus

Eucharistievieringen in het weekend Parochie H.Lambertus:
H. Jozef, Tolpost zaterdag 18.30 zondag 9.30
H. Lambertus, Kerkstraat (Centrum)  zondag 11.00
H. Paulus, Paulus Potterlaan (Noord)  zondag 9.30
H. Edith Stein, Weg door de Rijpel (Rijpelberg) zondag 11.00
Weekdagen: Jozefkerk.   ma, wo, vr 19.00 en di, do 9.00

Pastoraal team: 
pastoor drs. E.C. Seidel    (477255 pastoorseidel@live.nl 
pater S. Benjamin             (523421 simonbenja@yahoo.com 
diaken drs. P.C.G. de Vries (476345 diaken@heiligelambertus.nl 
diaken H.W. Dings             (522019  

Bereikbaarheid:
Centraal parochiekantoor: Tolpost 1, 5701 HE Helmond. 

(ingang onder de kerktoren Jozefkerk)  
( 0492 – 522109 (werkdagen 9.30-12.30)

Wijkkantoor Helmond-Noord: Pauluskerk: Paulus Potterlaan 2, 
5702 CW Helmond. ( 0492 - 529654 (dinsdag 10-12 u.)

Pastorieën: 
Bakelsedijk 1, 5701 HA  Helmond. ( 0492 - 477255
Paulus Potterlaan 1, 5702 CV  Helmond. ( 0492 - 523421

E-mail: parochie@heiligelambertus.nl. 
Website: www.heiligelambertus.nl 

Ga met God…

Je kunt een vrome zegenspreuk maken 
en zeggen: “Ga met God” alsof je zegt: 
“Moge God je zegenen” of  “Leef in 
vrede”. Maar hoe doe je dat concreet?
Als christenen op weg gaan in het leven, 
is de vraag veel meer of we God ook 
betrekken bij ons leven. Bij onze keuzes. 
De kleine keuzes van elke dag. Maar zeker 
de grotere keuzes en beslissingen. 

Er zijn veel mensen die een huis willen 
(ver)kopen en verhuizen en daar heel 
intens voor bidden. Niet alleen dat ze in 
deze crisistijd hun huis kunnen verkopen 
(er staat immers nogal wat te koop in 
Dierdonk!) maar ook dat het in een 
groter plan mag passen dat ze die stap 
zetten. Andere mensen vragen zich af, 
of ze baan A of baan B moeten kiezen. 
Weer anderen denken aan hun relatie 
met een medemens, de breuken die er 
soms zijn, of aan een nieuwe zin aan 
hun leven, bijvoorbeeld zoekend naar 
dienstbaarheid en iets doen voor de 
samenleving. Bidden en vragen, dat ze de 
juiste keuze maken. Weer anderen dragen 
elke dag opnieuw hun hele dag aan God 
op, en bidden dat ze altijd de rechte weg 
mogen gaan, beschermd door God en ten 
dienste van het geluk van anderen. Gaan 
met God… 

Om te gaan met God hebben we een 
houding van stilte en gebed nodig. Om te 
kunnen luisteren naar wat anders dan de 
stress en waan van de dag. Een openheid 
om niet alleen aan jezelf te denken bij 
wat je moet/mag doen. Een houding om 
het leven als gave te zien, zo kwetsbaar 
als het is. Hoe krampachteriger we leven, 
hoe meer het ons ontglipt…

Eigenlijk is de grote vraag aan ons 
allemaal: staan wij stil bij het grote plan 
van ons leven? Gaan we onze weg met 
God? Moeten we soms keuzes maken of 
veranderen omdat het meer Gods weg in 
ons leven is?

In onze parochie hebben we om die reden 
niet alleen de gewone vieringen op zondag 
en het weekend, maar ook elke dag een 
stille en eenvoudige Eucharistieviering 
in de Jozefkerk. Maar door de week is 
er, voorafgaand aan die Eucharistie, een 
tijd van stil gebed. Samen met andere 
gelovigen, of gewoon alleen kunnen zijn, 
stil bij God. Het H. Sacrament staat dan 
uitgesteld, en juist in die momenten kan 
God soms heel dichtbij komen. Tot rust 
komen in een gewijde ruimte, een plaats 
waar het gewone alledaagse even ‘oplost’ 
in een ‘heilige’ sfeer.

Ook zijn er in onze parochie verschillende 
gebedsgroepen. Charismatische groepen, 
in de Pauluskerk en de Jozefkerk. Een 
gebedsgroep ter ere van de H. Pater Pio 
in de Jozefkerk. In de Jozefkerk kunt u ook 
intenties meegeven aan de gebedsgroep 
van pater Pio. 

Gaan met God lijkt misschien soms 
moeilijk, maar het kan heel dichtbij zijn. 
Onze kerken bieden de ruimte als u het 
zelf thuis niet meer zou voelen. Geef uzelf 
de ruimte, tijd om het leven ook eens met 
de bril van Gods liefde en steun te zien.
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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 kinderen van 0 – 4 jaar 
is er een oppasdienst, terwijl er voor de 
basisschoolleeftijd een kindernevendienst 
is. 

In de wijken zijn enkele gemeenteleden 
aanspreekpunt voor vragen en activiteiten. 
Voor Dierdonk bestaat het wijkteam uit:

• Ds. Leo Oosterom, wijkpredikant
Lavendelheide 14
( 513076

• Annemarie de Geus
Leeuwenborchweide 81
( 510804

• Joke van der Vange
Arcenlaan 10
( 559372

• Cathy Erbrink
Berkenheuveldreef 5
( 558281

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

Oogstdienst
Zondag 6 november was het weer 
oogstdienst. Een feestelijke dienst m.m.v. 
Lighthouse.
De “vuurtorentje’ hebben weer geweldig 
mooi en inspirerend gezongen. Het 
liturgisch centrum stond vol fruitbakjes, 
door de kerkleden zaterdag aangeleverd. 
Mensen, die een steuntje in de rug 
konden gebruiken, kregen na afloop 
een bakje thuisbezorgd: voor en door 
gemeenteleden. Er was een speciale 
collecte voor Supersociaal (voorheen de 
voedselbank). SuperSociaal wil mensen 
tijdelijk helpen met levensmiddelen; maar 
ook als doel weer te kunnen beschikken 
over voldoende eigen inkomsten om 
boodschappen te doen in de gewone 
winkel. Betrokkenen blijven een eigen 
verantwoordelijkheid houden en worden 
daar op aangesproken en ondersteund 
bij het vinden van inkomsten, werk en 
hulp. SuperSociaal werkt nauw samen 
met organisaties die hulp aanbieden met 
betrekking tot wonen, inkomstenbeheer, 
schuldsanering, werk, sociale activering 
en persoonlijke begeleiding naar een 
persoonlijk hulptraject. 
Supersociaal helpt ca. 400 huishoudens 
in Helmond. Zie ook www.supersociaal.nl

Beste Derk
Derk Aalbers, hartelijk dank voor de 
acht jaar dat je deel uitmaakte van ons 
wijkteam Dierdonk. Acht jaar actief als 
ouderling in de Bethlehemkerk. Je deed 
het met hart en ziel.
We zullen je missen in ons team, maar 
gelukkig niet in de kerk. Tot ziens!

Kerk in Actie — Diaconaat
Koopt u wel eens een Straatkrant? Die 
krant van mensen die soms al jaren op 
straat leven? Die de rafelrand van onze 
maatschappij vormen? Of loopt u ook 
liever met een boog om hen heen, zoals 
we eigenlijk het liefst allemaal doen? 
Dakloos word je niet zomaar. Het 
overkomt je.Daklozen hebben pech, 
zijn psychisch ziek of maakten een 

verkeerde keuze waardoor zij letterlijk 
in de goot terechtkwamen. Kerk in 
Actie ondersteunt allerlei initiatieven 
om daklozen te helpen. Bijvoorbeeld 
inloophuizen, opvang voor mensen die 
uit huis gezet zijn of straatpastoraat voor 
dak- en thuislozen. Samen met diakenen, 
gemeenteleden en getrainde vrijwilligers 
helpt Kerk in Actie de daklozen om 
weer aansluiting te vinden bij de 
maatschappij. Een beschaafd Nederland 
pikt het toch niet dat er mensen op straat 
verkommeren? Laten we hen weer hoop 
geven. Hoop op een gewoon leven, op 
een betere toekomst. Geef daarom in de 
Kerk in Actie collecte voor Diaconaat.

Een interim predikant voor Helmond
Door: Alex Bron voorzitter kerkenraad
Op de gemeenteavond van 21 juni jl. heb 
ik u verteld dat de kerkenraad op zoek 
is gegaan naar een interim predikant 
om “een breed gedragen oplossing te 
vinden voor het opvolgingsvraagstuk”. 
Gedurende de zomer hebben wij gezocht 
bij zowel het Landelijk Dienstencentrum 
als het werkverband voor interimpastors 
“In Between”. Ik ben blij nu te kunnen 
melden dat we een interim predikant 
hebben gevonden die ons wil en kan 
helpen bij het zoeken naar die oplossing.
Per 1 november zal ds. Jaap van Dijk uit 
Zeist beginnen aan zijn interim opdracht. 
Hij zal 1 dag per week (op donderdag) voor 
de Protestantse Gemeente te Helmond 
werken. Ed Heinen (voorzitter college van 
kerkrentmeesters) en ik zullen ds. van Dijk 
begeleiden bij zijn opdracht. We hopen 
nog vóór de kerst een eindrapport te 
mogen ontvangen. 
Natuurlijk kunt u altijd met vragen en 
opmerkingen bij mij terecht.
Email: alex.bron@broncosoft.com

Brillen houden hun waarde
De Bethlehemkerk heeft begin oktober 
195 brillen kunnen verzenden naar de 
Helmondse Pater Toon 
Gruyters in Brazilië. 
Zijn medewerkster 
zal die daar aan de 
bevolking geven.Zij 
kan beoordelen welke 
bril (en dan gaat het niet om de monturen) 
de persoon past. Natuurlijk zijn er in 
Brazilië brillen te koop, maar niet voor 
iedereen betaalbaar. 
Wij sparen ze, u ook?

           



Dankzij uw vertrouwen zijn wij marktleider in 
Helmond. Een reden om te trakteren!

Rabobank. Een bank van Helmonders.

Verse oliebollen voor onze klanten, als dank voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Heeft u zin in een lekkere oliebol? 

Pak dan het novembernummer van ons ledenmagazine Dichterbij, knip de coupon uit en haal uw gratis oliebollen

bij de oliebollenkraam in uw wijk. Een overzicht met locaties en tijden vindt u in dezelfde Dichterbij. Eet smakelijk!

www.rabobank.nl/helmond

Rabobank
Helmond
trakteert

            



Nummer 1 in

huizen verkopen!!

‘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!’

Schaarsbergendreef 12 • Helmond
€ 379.000,-- k.k.

Schaarsbergendreef 12 • Helmond

Waterleliesingel 23 • Helmond

Singravendreef 29 • Helmond€ 319.000,-- k.k.

Singravendreef 29

Leeuwenborchweide 46 • Helmond

Belmontepark 14 • Helmond€ 319.000,-- k.k.

Belmontepark 14 • Helmond

Coendersberglaan 5 • Helmond

Woningruil! Wat is het en hoe werkt het?
Uw huidige woning verkoopt u, aan de verkoper van uw toekomstige nieuwe woning. Zo simpel is het! Het fi jne hier
aan is, dat u beide dus uw woning verkocht heeft en dat alle zaken op die manier prima geregeld kunnen worden!
De moeilijkheid zit hem in het feit de perfecte match te vinden; koper en verkoper moeten zich melden om dit tot 
een succesvol einde te laten verlopen. Geef daarom aan mij aan wat uw woonwensen zijn en ik ga voor u op zoek 
naar de ideale woningruil; uiteraard binnen de portefeuille van verkopers die aan een dergelijke woningruil mee 
willen en kunnen werken. 

LET OP: Binnen Dierdonk ben ik op zoek naar een vrijstaand of halfvrijstaand woonhuis tot ongeveer €500.000, ; 
de koper van deze woning verlaat een royaal uitgebouwde 2/1 kapwoning binnen Dierdonk. Heeft u hier interesse 
in, neem dan gerust contact met mij op via e mail: alwin@woonplezier.nl of op telefoonnummer 0492 549055.

Zo ziet u: wij laten geen kans onbenut om uw woning of die van een ander te verkopen!

Alwin Greefkes, Makelaar

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

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

            


