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HELMOND (0492) 53 36 55, www.vangemertwonen.nl

Stel je eigen bank samen bij

Van Gemert Wonen & Slapen

Ontdek de 1001 mogelijkheden van persoonlijk en comfortabel zitten

Kies uit 6 verschillende 
armleuningen 

     In
ruilactie

Je oude bank is nu geld waard!

            



Voorwoord 3

De vakantie is afgelopen, 
de Dierdonkdagen komen eraan 

De meesten van ons zullen na deze 
fantastische zomer, weer tot de orde 
van de dag zijn teruggekeerd. 

In dit nummer het uitgebreide pro
gramma van de Dierdonkdagen met 
als topact op de zaterdagavond ‘the 
voice’ winnaar Ben Saunders. Wij 
hopen op een grote opkomst voor Ben, 
maar ook op een grote opkomst bij 
alle andere activiteiten. De organisatie 
heeft er weer veel werk van gemaakt 
om een programma te maken met voor 
iedereen wat wils. 

In dit nummer ook een nieuwe rubriek. 
MediSeinen. Huisarts dr. Strijbos, werk
zaam in het Medisch Centrum Dierdonk, 
klimt iedere maand in de pen om ons bij 
te praten over de zin en onzin over de 
meest voorkomende kwalen. Wij zijn 
erg blij met zijn bijdrage.  

Een rubriek die we moeten missen deze 
maand is die van Mirjam van der Pijl 
onder de noemer UITGELICHT. Mirjam 
is nog niet geheel hersteld van haar 
gebroken ‘type’arm en het was niet 
mogelijk om vervanging voor haar te 
vinden. Daarom nogmaals de oproep, 
dat wij nog inzet kunnen gebruiken bij 
onze redactie! 

Gelukkig heeft Mirjam nog wel haar 
column kunnen schrijven, dit keer 
gaat het over de overlast van ganzen. 

Toleranter zijn we tegenover onze 
Dierdonkse Zwanen familie die nog 
steeds onder ons is. Leuk dat er zelfs 
verkeersborden ontworpen worden 
voor het welzijn van de zwanen. 

Gelukkig is ook onze Geheim Agent 
weer terug van vakantie en hij is deze 
maand op bezoek geweest bij onze 
eigen wijkagent. 

Op zondag 8 september zal ook het 
bewonersinitiatief van Fried van Rijt 
“Een kijk op bomen in Dierdonk”, waar 
ook een medewerkers van onze redactie 
hun medewerking aan hebben verleend, 
worden gepresenteerd.

Qua kunst hebben we ook weer 
nieuws. Het ene evenement is nog niet 
afgelopen of het andere kondigt zich al 
weer aan. In oktober weer de kunstroute 
in Dierdonk, bij de kunstenaars aan huis.

De scholen zijn weer begonnen, dus 
wees extra voorzichtig op de weg! Met 
dank aan onze adverteerders, wensen  
wij u veel leesplezier. 

  

            



Wijkinformatie4

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

secretariaatwijkvereniging@dierdonk.eu
Wijkraad:
www.dierdonk.eu
Secretariaat: 

secretariaatwijkraad@dierdonk.eu
 Parkzicht (gebouw)
 (556266 Fax: 556267

Secretariaat:  Hans v. Rijt,
Postbus 130, 5700AC Helmond
Reserveringen via beheerder: 
(06-30735792
www.parkzicht-dierdonk.nl

GFT & PLASTIC: Ma. 9 en 23 sept.
RESTAFVAL:  Ma. 2, 16 en 30 sept.
OPHALEN OUD PAPIER:
Ma. 9 en 23 sept. ten westen en 
wo. 11 en 25 sept. ten oosten van 
de Dierdonklaan. 

Toneelgroep Maskerade
Info: Leonie Boxstart (510380
Wallsteijndreef 3, 
5709RT, Helmond
maskeradehelmond@planet.nl
Gezellig bridgen bij “One Down”.
In Parkzicht op maandagavonden.
Mevr. W. Nourredine (524889,
www.nbbclubsites.nl/club/30014
De fotoclub van Dierdonk
www.fotodier.nl
voorzitter.fotodier@gmail.com
(06-51185771

Scouting Paulus Helmond-oost / Dierdonk
Blokhut: Bakelsedijk 208,
5703 JH Helmond.
Informatie: P. Sanders,
Wethouder Hamacherplein 14,
5701 CW Helmond, (542730
Liedertafel ‘’t Akkoordje’
N.Raaijmakers (534726
akkoordje@live.nl
www.akkoordje.nl

Secretariaat:
Schovenhorstweide 1,
5709SG Helmond, (517210
secretaris@rampetampers.nl
www.rampetampers.nl
Dierdonkkoor
Jannet v. d. Kolk
Didoko@gmail.com
www.didoko.nl

Dierdonkdagen
Voorzitter: J.Vincent, (510136
Secretaris: H. v. Rijt,  (559897
dierdonkdagen@gmail.com
Tennis Vereniging Dierdonk
Secretariaat:
Leeuwenborchweide 19,
5709SB Helmond, (514007
secretaris@tvdierdonk.nl
www.tvdierdonk.nl
Knutselclub
Secretariaat en inschrijving 
leden:
Heidi Swinkels (515221.

Alg. Politienummer (0900-8844
Wijkagent Hein Albers via  (0900-8844

mail: hein.albers@brabant-zo.politie.nl
Basisschool Dierdonk (512021
Dierenambulance (513971
Gemeente (klachten) (587690
Kruiswerk Peelland (0900-8998636
Parochie  H.Lambertus (522109 
Wijkopzichter Dhr. Paul Linders
  mail: p.linders@helmond.nl
Ziekenhuis Elkerliek (595555

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

Centrale Huisartsen Post 
(alleen spoed) (0900 - 8861 

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

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

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

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

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

Peuterspeelzaal Hummeldonk (514611
Moeders – voor - moeders
Sandra Rondeel (514911
Kinderopvang ZieJeZo 
Zwanebloemsingel 54 (556350
Kinderdagverblijf De Bereboot
Oude Dierdonk 1 (475009 
Spring Kinderopvang
met een voorsprong (088-2088200

Telefoonnummers

Verenigingen
GAZET

One
  Down

         



Inhoud 5

3 Voorwoord door Sylvia Neve.

4 Belangrijke telefoonnummers, ophaaldata containers en oud 
papier.

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

8 Verenigingsnieuws: Moet Niks mededelingen en Fotodier.

13 Verenigingsnieuws: Gratis consumptiebonnen, Lid worden 
van de wijkvereniging.

15 Aandacht voor de jeugd tijdens DDD: de DJ Battle en 
voortuinen wedstrijd U kiest.

17 Dierdonk 3D: Wijkagent Hein Albers

18 17e Dierdonkweekend op 6 - 7 - 8 september.

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

25 Kunst in Dierdonk: 6 oktober 2013 – 13:00 – 17:00 uur.

29 Berichten van onze wijkagent.

31 Vervolg jeugdpagina’s, Puzzel met uitslag.

33 Nieuws van de Wijkraad: Helmondse infoavond over de NO 
corridor en Een kijk op bomen in Dierdonk

34 Ingezonden: ATB-route in Bakelsbos en Doorbijter Lucy 
Snijders.

35 Medi-Seinen: nieuws vanuit Medisch Centrum Dierdonk

37 Ingezonden: Poppodium Lakei

38 Programma Filmhuis.

41 Ingezonden: Scouting Paulus en Zomaar een dagje 
Dierenkliniek Brouwhuis

44 Ingezonden: First Lego League en Annatheater

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. De redactie is niet verantwoor-
delijk voor eventuele tekst- en zetfouten.

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

Jaarkalender zie www.dierdonk.eu

Advertenties en Kopij voor de volgende 
uitgave inleveren uiterlijk: 11 september.

Volgende verschijningsdatum rond: 
 27 september.

C O L O F O N   G A Z E T
13e jaargang nr. 8 – Editie Sept. 2013
verschijnt 11x  per jaar
Huis-aan-huis in Dierdonk.
Oplage 1.800 stuks.

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

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

Foto’s: o.a.
Frank Smits
Jos v.d. Eijnden

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

Bezorging:
S. Neve tel. (515192)

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

Druk: Vane Druk  v.o.f.

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

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

(wnd.voorzitter)

         



Van Lieshout Stoffering
M b , A , Bo t, C r , R v d  St f r g

Bel gerust voor 
een vrijblijvende offerte

Horstlandenpark 2 / 5709 MB Helmond

Tel: 0492 539061 / Mobiel: 06 51871480 

E-Mail: info@vanlieshoutstoffering nl

www vanlieshoutstoffering nl

 p l t  l t

V    m t m  

b j   i em t

Horstlandenpark 4
5709 MB Helmond

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

Gevestigd te Dierdonk

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

www.josvanheugten.com

UW SPECIALIST IN:
VERWARMING EN COMPLETE BADKAMERS

Gespecialiseerd in CV-ketels 
en onderhoudsabonnementen 
vloerverwarming, badkamers, 

stadsverwarming, sanitair, 
verbouwing / renovatie, 

radiatoren decorradiatoren. 

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

*Vraag naar de voorwaarden

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

Let op!  Wij zijn verhuisd

Konings
voor Verf en Behang

                   

Gevestigd in Dierdonk

Helmond

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

www.ruyssenaars-vdbroek.nl

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

• Fysiotherapie
• Manueeltherapie
• Sportfysiotherapie
•  Orthopedische

Revalidatie
• Oedeemtherapie
• Dry Needling

Fysiotherapie

 

  

 
 
 
 
 
 
 

Yoga brengt je in balans 
 
 
 
 
 
 

Dian van der Weiden 
kijk op www yoga-helmond nl  

of bel  06-55 327 968 
 

Aardrijkskunde

Tijdens de aardrijkskundeles 
vraagt de juf in welke streken er 
nog menseneters zijn. 
Keesje staat op en zegt:
“Aan de Belgische kust, ju�rouw”.
De juf is verbijsterd en vraagt hoe
Keesje daar bij komt.
“Het staat in ons aardrijkskunde-
boek, ju�rouw” zegt Keesje.
“Er staat letterlijk dat de bewoners
daar leven van de toeristen!”.

            

            



Minderheidscollege
Als u dit leest is de vakantie al 
weer voorbij. Een vakantie waar 
alle politici in Helmond hard aan 
toe waren na de schermutse-
lingen in juni. Ik zal u de details 
besparen maar zoals het vaak 
gaat in zulke situaties is er sprake 
van spraakverwarring, modder-
gooien, rollercoaster effecten, 
me dia geil heid en reactief gedrag. 
Niets menselijks is ons vreemd, 
nietwaar.
Gelukkig heeft men op tijd inge-

zien dat men het instrument moet gebruiken wat mensen 
onderscheid van dieren namelijk: het verstand. Dit heeft uit-
eindelijk geleid tot een minderheidscollege omdat de grootste 
coalitiefractie, de SDOH/D’66/Helmondse Belangen-fractie, 
het vertrouwen in het zittende college heeft opgezegd met 
dien verstande dat hun eigen wethouder Jan van den Heuvel 
op zijn post blijft zitten. Een ietwat merkwaardige constructie, 
maar het zij zo.

Feitelijk komt het er nu op neer dat tot aan de gemeente-
raadsverkiezingen in maart 2014 er een meerderheid per on-
derwerp gezocht moet worden binnen de gemeenteraad van 
Helmond. Het college is niet meer aan zet, lees; uitvoering 
van het coalitieprogramma, maar de gemeenteraad. Zal dat 
nu zo’n groot verschil maken zult u zich waarschijnlijk afvra-
gen. Als je goed naar de houding en uitspraken van de diverse 
fracties kijkt valt dat mijn inziens nogal mee. Op detailniveau 
zal men willen afwijken maar een aantal grote onderwerpen 
staan al zover in de steigers dat deze gewoon doorgaan. Deels 
doordat de gemeenteraad er niet over gaat, deels doordat er 
deadlines aan verbonden zijn zodat besluiten niet uitgesteld 
kunnen worden en deels doordat onderwerpen in de afron-
dende fase zijn terechtgekomen.
Van een revolutie is dus geen sprake, enkel een rimpeling 
in de hofvijver. Wij gaan weer hard aan het werk en zullen 
hopelijk ons verstand blijven gebruiken. 

Joan Damen

Overlast
Deze keer een zeer persoonlijke 
ontboezeming. De laatste maan-
den kreeg ik een vermoeden van 
xenofobie bij  mezelf. Het ergste 
was dat het ook nog selectief was. 
De Canadese ganzen kon ik wel 
verdragen, de Nijlganzen hadden 
mijn irritatiegrens ver overschre-
den. Voor de niet-vogelaars onder 
u: de Canadese gans is voorname-
lijk zwart met wit. De Nijlgans is 
veel gekleurder, beige, bruin, wit, 
zwart en een beetje blauw. Rond 

de ogen een “maskertje”, op de borst een ronde bruine vlek. 
Net als de Canadese gans is de Nijlgans een uitheemse soort 
die door waarschijnlijk ontsnapte exemplaren uit dierentuinen 
e.d. in Nederland is “geworteld”.

Maar ondanks zijn prachtige uiterlijk vind ik de Nijlgans een 
hinderlijk dier. Van alle ganzen die in onze wijk te vinden zijn 
maken zij het meeste lawaai, vooral bij de vele onderlinge 
ruzies. Ze verjagen de eenden, waterhoenen, meerkoeten en 
de andere ganzen, waaronder de Canadese.
De Nijlganzen broeden sinds enkele jaren in onze wijk. Anders 
dan zoals bij bv de eenden blijven bij gebrek aan natuurlijke 
vijanden (bijna) alle jongen in leven. Per legsel zijn dat er 6 tot 8.

Een van de voedselbronnen van de gans is gras. De Nijlganzen 
komen daarom graag bij ons thuis op het gazon om te 
foerageren. De afgelopen jaren hadden we al last van steeds 
meer mest door een steeds grotere groep ganzen. En geloof 
me, ze kunnen heel wat mest produceren! Vervelend als je 
het gras wilt maaien; of het vliegt je om de oren, of je moet 
eerst alles opscheppen. Dit jaar waren er twee paren met 
respectievelijk 5 en 7 jongen. Regelmatig hebben we beide 

ganzengezinnen in de tuin. Het grootste gezin koos onze tuin, 
én ons terras, als vaste stek. Dat betekend elke dag het terras 
schoonspuiten voordat we er zelf op kunnen zitten. Onze 
kleinzoon mag niet op het gras spelen…. 

De ganzen laten zich bijna niet wegjagen en als ze al gaan zijn 
ze binnen een paar minuten weer terug. Onze buren hebben 
hetzelfde probleem en ik neem aan dat er meer wijkbewoners 
zijn die deze overlast ervaren.

Ik heb dan ook maar eens contact opgenomen met de dienst 
Beheer Openbare Ruimte van onze gemeente. Zij hebben de 
situatie beschouwd en erkennen dat het te veel ganzen aan 
het worden zijn. Ze hebben me beloofd het komende broed-
seizoen maatregelen te gaan treffen om de Nijlganzenpopula-
tie niet nog groter te laten worden. Dat zal op een zeer dier-
vriendelijke manier gebeuren. Ik hoop dat ik ook u hiermee 
een beetje kan geruststellen. 

Mirjam van der Pijl, 

Politiek 7

         



De maanden juli en augustus kenmerk-
ten zich als echte zomermaanden. Het 
is al jaren geleden dat de schooljeugd 
zó kon genieten van de warmte en de 
zon. Wij hebben ook geprofiteerd van 
dit heerlijke weer. We waanden ons, 
achter in de tuin, in verre landen. Met 
veel sproeien hielden we de tuin nog 
in redelijke conditie. En we hielden het 
hoofd koel bij de zwemplas of met een 
lekker drankje.
Onze club beperkt in deze maanden 
haar activiteiten omdat er nog zoveel 
andere leuke dingen te doen zijn: Van 
bezig zijn met de kleinkinderen tot het 
maken van allerlei uitstapjes.
Naast het wekelijkse jeu de boules wa-
ren er twee activiteiten die het memo
reren meer dan waard zijn.

De jaarlijkse dagfietstocht
Op dinsdag 25 juni verzamelde zich 
een aantal actieve MoetNiksers voor 
de jaarlijkse dagfietstocht. Peter had 
na lang puzzelen een fietstocht van 
ongeveer 65 kilometer samengesteld. 
Een tocht waarbij we konden rijden 
op verharde wegen; door de mooiste 
streken van OostBrabant en op tijd 
konden stoppen voor een eet-, drink- en 
rustpauze.
Via Deurne, Griendtsveen en de eerste 
koffiepauze bij de Natuurpoort De Peel 
aan het Leegveld, Heusden, met een be-
zoek aan Betsie’s Hof, Liessel en Vlierden, 
kwamen we aan bij de Bosparel in Bakel.
Enkele nietfietsers voegden zich bij de 
groep en samen genoten we van een 
heerlijk diner.

Het weer was ons gunstig gezind: Wij 
hielden het droog tot aan het eindpunt. 
Al met al kunnen we terugkijken op een 
zeer geslaagde dag.

Petanquetoernooi
Wij organiseren elk jaar, rond 14 juli 
een petanquetoernooi. We herdenken 
daarmee niet alleen de Franse nationale 
feestdag, maar ook Paul Sopers die de 
aanzet tot onze Jeu de Boulesbanen 
heeft gegeven.
Deze sportieve middag sloten we tradi-
tioneel af met het huldigen van de prijs-
winnaars en een uitstekend verzorgde 
barbecue.
Dit jaar waren de prijzen voor Lies van 
Rooij; Theo Vogels en Henk van der 
Zanden.

Activiteiten september
Elke woensdagmorgen spelen we vanaf 
10:00 uur petanque op onze banen bij 
Parkzicht.
Op dinsdag 17 september starten we 
om 10:00 uur vanaf Parkzicht met onze 
laatste fietstocht van dit seizoen. De 
tocht heeft een lengte van ongeveer 25 
kilometer, op mooie wegen door onze 
streek.

MoetNiks mededelingen

Verenigingsnieuws8

           



Computerinloop
Vanaf donderdag 10 oktober kunt u 
om 10:00 uur weer terecht op onze 
wekelijkse inloopochtend.
We zullen dan samen proberen 
uw vragen met betrekking tot het 
computergebruik te beantwoorden. Ook 
bij vragen over tablets en smartphones 
en social media proberen we te helpen.
We geven speciaal aandacht aan 
mensen die met grote huiver naar al 
deze ontwikkelingen kijken en we zullen 
proberen hen op individuele basis op 
weg te helpen.

Verenigingsnieuws 9
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Gepassioneerd, begaan, gevoelig, nauwkeurig en gestruc
tureerd. Margareth en haar camera zijn voortdurend uit op 
ontdekking.
Dit zie ik terug in de keuze van haar foto’s en haar verhalen 
die simpel weg bij elkaar horen. Het is inspirerend en een 
levendig geheel.

Bij elke foto hoort een verhaal of is het juist het verhaal wat 
de foto maakt. Wat ik wel begreep uit haar manier van werken 
is dat de communicatie met haar omgeving een hot item is.

Als Margareth op reis gaat leest zij zich in in de geschiedenis 
en cultuur, bedenkt enkele thema’s en trekt er samen met 
haar partner Henk vrolijk op uit.
Zo ook in Griekenland. Het eiland Karpathos (Karpathos 
is een langgerekt Grieks eiland dat deel uitmaakt van de 
Dodekanesos. Na Rodos is het het grootste eiland van deze 
eilandengroep. Het ligt ten zuidwesten van Rodos, en ten 
noordoosten van het kleinere eiland Kassos. Eilandengroep: 
Dodekanesos)
Meestal ontstaat er een vanzelfsprekend contact met mensen 
die zij op hun weg ontmoeten. Margareth komt gewoonten en 
gebruiken te weten van de cultuur van deze mensen. Het op 

de foto vastleggen daarvan geeft beide partijen veel plezier. 
De cultuur; hun klederdracht, hun terrassen, hun eten, hun 
tradities.
Het dorp Olympos op Karpathos heeft zich pas kort meer 
opengesteld voor toeristen. Er is nog veel aan authentieke 
cultuur te beleven. Veelal zijn er nog ezelpaden die de bergen 
inleiden. Margareth heeft dit alles vast mogen leggen. Haar 
keuze vind u hier.
 
Met deze mevrouw gekleed in klederdracht (links) heeft 
Margareth gesproken over het bereiden van de zware 
kost;macarounes ( met ui en geitenkaas), het drogen van deeg 
op het dak en het feit dat dit  voedsel nodig is als mensen de 

bergen intrekken om daar noeste arbeid te verrichten. 
De broodjes die door hen zelf klaargemaakt worden en elke 
morgen vers aan het ontbijt van Margareth en Henk worden 
opgediend.

En kijk deze bewoner (rechts) die in alle rust zijn sigaretje 
op het terras rookt. Na het maken van deze foto’s stak hij 
goedkeurend zijn hand op. Witte muren, kleurrijke stoeltjes 
dragen bij aan de sfeer van dit dorp.

Het mooie van veel Griekse eilanden is dat zij hun eigen 
identiteit weten te bewaren. Margareth weet de cultuur met 
veel respect en bewondering te fotograferen.

Margareth Schoots: 
fotografe op ontdekkingsreis

Wil je meer weten over onze club kijk dan 
op onze website www.fotodier.nl of mail 
naar voorzitter.fotodier@gmail.com

            



Verenigingsnieuws 11

Nu op naar Rome. Niet zomaar Rome, 
nee Rome met een thema.
Wat al gepasseerd is, zijn de fonteinen 
van Bernini, de historische plaatsen in 
Rome. Nu het thema kerken. 
Margareth verdiept zich voor haar 
reis naar Rome in wat ze daar wil gaan 

zien en fotograferen. De verschillende 
kerken van verschillende kloosterorden, 
de geschiedenis van het ontstaan en als 
ze eenmaal daar is en ze ontdekt iets 
interessants dan wordt dit opnieuw 
uitgeplozen.

Zoals Margareth zegt:” De voorbereiding 
geeft een ander beleven dan het beleven 
van beelden door een lens”. Beiden zijn 
voor haar van belang.
Zij heeft de St-Pietersbasiliek beklom-
men en vanuit de koepel. (wie dit zelf 
gedaan heeft weet wat dat is) deze foto 
gemaakt.
Zelf vind ik het een behoorlijk leerproces 
om goed met een groothoekobjectief te 
werken. Volgens Margareth ben je zelf 
de beste zoom. Weer wat geleerd. 

En als laatste een kijkje in de 2de Pause-
lijke Kathedraal van Rome. Hoe deze 
foto tot stand is gekomen mag u zelf 
invullen.

Met dank aan Margareth Schoots,
namens clublid fotodier, Jose Luijten

            



MB Advies ontlast ondernemers op fi nancieel en 
organisatorisch gebied en zorgt voor een rustige en 
zekere toekomst. Wij begeleiden uw organisatie in alle 
levensfasen: van start naar groei tot volwassenheid en 
afwikkeling.

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

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

Nieuw: Caresse boxsprings

Elektrisch 
verstelbaar

160x200  
compleet

nu  1695,=

Schoonheidssalon yentill

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

Cadeaubon vanaf € 10,00 i
  k

5 0

Willy van Duren
Kalmoesbeek 13
5709 PV Helmond

 
ch onheid

peci li e Aanbieding

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

bij inlevering van deze advertentie
 10% korting op een behandeling.
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Wijkvereniging steunt de Dierdonk Dagen
De Stichting Dierdonk Dagen organiseert 
al vele jaren alle activiteiten tijdens het 
eerste weekend van september. 
Zij werden financieel ondersteund door 
de Ondernemers Sociëteit Dierdonk en 
een beetje door de wijkraad, wijkvereni-
ging en Gemeente Helmond.

Ben Saunders

Het succes van de feestavond tijdens 
de afgelopen twee edities is mede te 
verklaren door het uitnodigen van een 
bekende artiest. 
In 2011 kwam  Rochelle en vorig jaar 
bezocht Charly Luske Dierdonk. Dit jaar 
leken de financiële middelen te beperkt 
om wederom een bekende artiest te 
boeken. Het bestuur van de wijkver-
eniging is van mening dat de Dierdonk 
Dagen een groots en belangrijk wij-
kevenement zijn dat onze steun meer 
dan verdient. Dit heeft geresulteerd in 
het vastleggen van de Voice of Holland 
winnaar Ben Saunders. Wij vertrouwen 
erop dat de feesttent weer vol zal zijn 
en dat we een fantastische avond zullen 
beleven. Koop snel uw kaartje bij Albert 
Heijn Dierdonk.

Gratis consumptiebonnen

Dit kaartje is trouwens nog geld waard. 
In de feesttent kunt u op vertoon van 
het kaartje per persoon 2 gratis con-
sumptiebonnen krijgen, tenminste als u 
lid bent van de wijkvereniging. Per gezin 
kunt u maximaal 4 consumptiebonnen 
krijgen. Nog geen lid van de wijkver-
eniging? Dat kan nog door het inschrijf-
formulier in te vullen en af te geven bij 
Zevenstersingel 9. Het lidmaatschap 
kost slechts € 13,50 per jaar per gezin. 
Op 7 september verdient u al direct 4 
consumptiebonnen terug. 

Steun de wijkvereniging

U steunt dan meteen de wijkvereniging 
in haar pogingen om de activiteiten in 
de wijk te stimuleren en financieel te on-
dersteunen. Denk daarbij bijvoorbeeld 
aan het koor Didoko, de toneelgroep 
Maskerade, de darters Parkzicht ‘07, de 
knutselclub, de jeugddisco, ouderen
groep Moet Niks, de fotoclub Fotodier 
en Kunst in Dierdonk.  

Bestuur van de wijkvereniging

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

Verenigingsnieuws 13

         



Home-Start en doorstart
in Helmond hebben je nodig!

Opvoeden is niet altijd gemakkelijk
In elk gezin komen wel eens spanningen voor of
lopen problemen net iets te hoog op. Een steuntje
in de rug voor ouders en kinderen kan dan helpen. 
In dat geval kan Home-Start of doorstart 
ondersteuning bieden door de inzet van

vrijwilligers
Wij zoeken vrijwilligers die:
 zelf opvoedingservaring hebben.
 een dagdeel per week tijd hebben voor een gezin.
 een luisterend oor, emotionele en praktische steun 
 kunnen bieden en belangstelling hebben voor anderen.
Heeft u interesse neem dan contact op met:

Jeanne Vroemen
Coördinator doorstart
Telefoon: 06-83163991 
E-mail: doorstart.helmond@humanitas.nl 

Lia van Schaik en Valerie Spijkers
Coordinatoren Home-Start
0492-537323
E-mail: home-start.helmond@humanitas.nl

           

 
Toon van den Elsen Beheer b.v. 

 
BOUWBEDRIJF 

 
Kozijnen-Bouw-Onderhoud 

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

Metselwerken 
Timmerwerken 
Onderhoudswerken 
Beglazing 
Cascobouw 
Dakbedekking 
Aanbouw/verbouw 
Invalidenaanpassingen 

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

Garantie 
Kwaliteit 
Betaalbaar 

Ook verzorgen wij uw bouwtekening en vergunningaanvraag.

Westerzandweide 6
5709 MR Helmond 

Tel.: 0492-550202
Fax: 0492-548367 

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

            

NAJAARSACTIE

In september

uw gordijnen

gratis g
emeten

gratis g
emaakt

gratis g
ehangen*

*vraag naar de vo
orw

aa

rd
en

Gordijnen

Binnenzonwering

Buitenzonwering

Insectenwering

Vloerbedekking

ZO MOOI...

Braaksestraat 1
5709 JC Helmond

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

Laat u verrassen op onze 

nieuwe Facebook-pagina:

facebook.com/smitsensmits

            



Aandacht voor de jeugd tijdens DDD:  
de DJ Battle.
Vrijdagavond 6 september vindt de eerste editie plaats van 
de gratis toegankelijke DJ Battle. Een battle tussen 4 DJ-’s die 
strijden om mooie geldprijzen. Geïnteresseerde DJ-’s konden 
een eigen mix van top 40 / house muziek insturen. Uit alle 
inzendingen zijn de 4 beste DJ-’s gekozen. Vanaf 21.00 uur 
draaien zij ieder een half uur in een poging het publiek uit hun 
dak te laten gaan en om de jury te imponeren. Vervolgens 
draaien de 2 beste DJ-’s ieder nog een half uur waarna de 
winnaar de avond afsluit. Tijdens het juryberaad draait de 
Dierdonkse DJ Lucky B. Hij is bekend als DJ op het Havenplein. 
Hij draait tegenwoordig ook op het Stratumseind en heeft 
vorig jaar de Dance Tour Tilburg gewonnen.

De DJ Battle is een initiatief van de jeugdwijkraad. De doel-
groep ‘jeugd’ spreekt een dergelijke avond waarschijnlijk 
meer aan dan een wedstrijd van bands. 
Via Facebook is dit evenement bekend gemaakt bij de lokale 
jeugd en we rekenen dan ook op veel publiek. De DJ-’s zullen 
zeker ook mensen uitnodigen. Het totale prijzengeld is 
namelijk € 1,00 per aanwezige bezoeker.

We hopen dat de DJ Battle een succes wordt en dat we een 
mooie invulling hebben gevonden voor de vrijdagavond.

Voortuinen wedstrijd
U kiest de mooiste of leukste voortuin 
van Dierdonk

Het is heel eenvoudig. Op zondag 8 september hangen in 
de feesttent van de Dierdonkdagen meer dan 50 foto’s van 
voortuinen uit onze wijk.

Vanaf zondagmiddag 14.00 kunt u kijken en kiezen. Via een 
stemformulier maakt u kenbaar welke voortuin u de mooiste 
of leukste vindt.

Rond 17.00 uur zullen in de tent aan de Kromme Geer/
Dierdonklaan de winnaars bekend gemaakt worden.

Mocht uw tuin tot de 50 gefotografeerde tuinen behoren, 
dan kunt u na afloop de foto van uw tuin meenemen als 
aandenken van uw deelname.

Voor de eerste 3 tuinen heeft de Wijkvereniging Dierdonk een 
leuke prijs. We kennen 2 categorieën, namelijk:
 - Voortuinen van tussenwoningen en
 - Voortuinen van hoek- of vrijstaande woningen

In iedere groep zijn er 3 prijzen te winnen!

Laat uw stem horen op 8 september

Verenigingsnieuws 15
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Dierdonk 3D: Wijkagent Hein Albers

Als geheim agent doe ik mijn werk 
in Dierdonk incognito. Ik verricht 
mijn speurwerk stiekem en beschrijf 
elke maand een wijkbewoner of een 
groep wijkbewoners die de wijk 
leuker maken. Deze maand vond 
ik het tijd om mijn collega eens 
in de spotlight te zetten. Mijn 
collega die ook zeer betrokken is 
bij Dierdonk maar die dat nou juist 
wel in het openbaar doet. Hij heeft 
zelfs een twitter-account (met 
humor): @brigadierdonk. Het gaat 
om onze eigen wijkagent, voorheen 
buurtbrigadier, Hein Albers.

De politie-carrière van Hein Albers 
begon in 1978 in Helmond. Hij is een 
ruime tijd, zo’n 12 jaar, motoragent 
geweest. In 1996 heeft hij Helmond 
verruild voor de regio DAS (Deurne, 
Asten, Someren). In 2000 werd hij 
wijkagent in Deurne-Sint Jozef 
en voor het voortgezet onderwijs 
Deurne. In 2006 werd Helmond-
Brouwhuis zijn werkterrein en in 
2010 kwam hij in onze wijk terecht.

De wijkagent is voor ons als bewoners 
het aanspreekpunt van de politie 
in de wijk. Hij staat er zogezegd 
midden in en speelt een belangrijke 
rol bij hulpverlening in de breedste 
zin van het woord. 
Met wie moet hij allemaal samen-
werken, vroeg ik mij af. “De belang-
rijkste partner in de wijk zijn de 
be  woners van de wijk waarbij deze 
soms wordt ver tegenwoordigd door 
de wijkraad en hun vrijwilligers. 
Daar naast natuurlijk de pro fessi-
o nele partners zoals Lev- groep 
(b.v .  maatschappelijk werk/ 
buurt   bemiddeling/ opbouw werk), 

woning bouwvereniging (ge  ring i.v.m. 
de hoeveelheid huur   wo ningen), 
Veilig heids huis (b.v. meld punt 
huiselijk geweld, justitie, reclas-
sering), Basisschool Dier donk; 
Gemeente Helmond (b.v. stads-
wachten, wijkopzichter), andere 
opsporingsambtenaren zo   als douane, 
belastingdienst, marechaussee, 
Bijzonder Jeugdwerk Brabant 
o.a. Jongerenopbouwwerk, Jeugd 
Preventie Programma. En dit is pas 
een kleine opsomming.” Daar had 
ik niet bij stil gestaan, maar het 
werk als wijkagent is dus ook veel 
overleggen met vele instanties.

In zijn carrière heeft hij al veel 
hoogte- en diepte punten mee-
gemaakt. Het zijn er zoveel dat  het 
voo r hem moeilijk kiezen is om hier 
te beschrijven. De dieptepunten zijn 
de incidenten waarbij iemand komt 
te overlijden of lichamelijk letsel 
krijgt. Ook brand en/of diefstal 
waarbij mensen hun persoonlijke 
eigendommen verliezen. Positieve 
ervaringen in zijn werk zijn 
veelzijdig. Bijvoorbeeld een ge-
slaagde reanimatie, de aanhouding 
van de daders van enkele brand-
s tichtingen maar ook simpel het 
terug vinden van een ontvreemde 
fiets of een geslaagde bemiddeling.

Twee voorbeelden van succesvolle 
politie-actie in Dierdonk zijn 1) 
de arrestatie van 3 personen in 
juli waarbij het ging om de handel 
in xtc pillen. Bij deze actie van de 
Recherche Peelland waren meerdere 
(incognito) politiemensen betrokken 
die de handelaars op heterdaad 
betrapten. Een verdachte wist toch 
nog te ontkomen maar door toedoen 
van 2 burgers is ook die ingerekend. 2) 
Afgelopen jaar hield onze wijkagent 
2 daders van een bromfietsdiefstal 
aan waarbij ook hij hulp kreeg van 2 
toevallig passerende wijkbewoners. 
U ziet het, ook onze helpende hand 
is soms hard nodig. 

Als u onze wijkagent nog nooit heeft 
gezien, dan zijn de Dierdonk Dagen 
een ideale mogelijkheid. Hij zal daar 
vanzelfsprekend bij aanwezig zijn om 
een oogje in het (tent)zeil te houden. 
U kunt ook de Facebook-pagina van 
de Politie Helmond bekijken en u 
kunt hem zelfs volgen via twitter@
brigadierdonk. 

Rechtstreeks in contact komen kan 
ook. Stuur dan een mail naar hein.
albers@brabant-zo.politie.nl. Is er 
direct politie nodig, bel dan 0900-
8844. Is er een noodsituatie waarbij 
elke seconde telt, vergeet dan niet 
dat 112 nog steeds het alarmnummer 
is.

Ik wil onze wijkagent bedanken voor 
het werk dat hij al gedaan heeft 
voor Dierdonk en de Dierdonkers. 
Ook wens ik hem veel succes in 
de toekomst met de toenemende 
aandacht die nodig is voor de pubers 
in de wijk. 

geheim agent pd7 
Suggesties of vragen? Mail 

geheimagentpd7@gmail.com

            



Vrijdag 6 september 
Kinder-disco, 
voor leerlingen van de basisschool. 
Discoavond met medewerking van d.j. 
Lucky B. uit onze eigen wijk.
Aanvang 18.30 uur tot 20.30 uur.

Prijsuitreiking door de wijkraad van de 
ballonnenwedstrijd tijdens de 
onthulling van het Carat-kunstwerk

Nieuw: 
de DJ Battle vanaf 21.00 uur. 
De informatie hierover vindt u op pag 15

Zaterdag 7 september 
Knutselen en spelletjes, 
voor de kleintjes.

Minivoetbaltoernooi 
voor jongens en meisjes in de leeftijds
categorie 5 en 6 jarigen en 7 en 8 jarigen. 
Aanvang 14.00 uur.

Scouting Paulus-Dierdonk 
zal ook dit jaar weer aanwezig zijn en 
op diverse manieren laten zien hoe de 
jeugd in de leeftijd tussen 5 en 18 jaar bij 
verschillende speltakken van de scouting 
actief is. Hiermee willen zij laten zien 
hoe leuk scouting is en daardoor ook 
proberen nieuwe leden te werven onder 
de Dierdonkse jeugd.

Urban streetgolftoernooi.
Om 14.00 uur begint het inmiddels 
steeds meer bekend geworden Urban 
streetgolftoernooi.  (zie inschrijfformulier)
Prijsuitreiking van dit toernooi vindt 
plaats tijdens de feestavond.

Feestavond met een 
optreden van:

Ben Saunders
Feestavond met de muzikale medewer-
king van No-Exit, de band die een aantal 
jaren geleden al eens tijdens onze feest-
avond aanwezig was en die garant staat 
voor een avond vol muziek en ook dit jaar 
weer voor een grandioos feest zal zorgen. 
Verder hebben we geheel onverwacht 
toch nog een daverende verrassing te 
melden. De wijkvereniging heeft het voor 
elkaar gekregen om niemand minder dan 

Ben Saunders, 

de winnaar van de eerste versie van 
The Voice of Holland voor deze avond 
vast te leggen. 
Aanvang avond 21.00 uur tot 01.00 uur
Kaarten voor deze avond kosten € 7.00 
en zijn vanaf 1 augustus verkrijgbaar bij 
Albert-Heijn in Dierdonk.

Verdere informatie over het Dierdon-
kweekend wordt bekend gemaakt op 
de informatieborden in de wijk en in de 
Gazet van september.
Ook zal kort voor het weekend weer een 
programmaboekje voor het Dierdon-
kweekend bij u in de bus vallen. 

Zondag 8 september 
Hardloopwedstrijd 
voor de jeugd van de basisschool. 
Er wordt gestreden in de leeftijdscate
gorieën: 6 en 7 jaar,  8 en 9 jaar en 
10, 11 en 12 jaar.   Aanvang 11.00 uur.
Aanmelden vanaf 10.45 uur bij de tent.
Voor de winnaars ligt een prijsje klaar.

De Tuinen foto competitie 
zie pag 15, De prijsuitreiking hiervan 
zal op zondagmiddag in de tent plaats 
vinden.

Presentatie van het boek “Een kijk 
op bomen in Dierdonk” 
nadere informatie hierover op pag. 33.

Het Volleybaltoernooi 
voor jong en oud. 
Aanvang wedstrijden om 12.00 uur  (ovb)

Minivoetbaltoernooi 
voor jongens en meisjes in de 
leeftijdscategorie 9 en 10 jarigen en 11 
en 12 jarigen. 
Aanvang 13.00 uur. 

Het Dierdonkweekend wordt o.a. mede 
mogelijk gemaakt door:

17e Dierdonkweekend 6 - 7 - 8 september
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Inschrijfformulier Urban Street Golftournooi.
Zaterdag 7 september
Ik wil deelnemen aan het Dierdonk 
Urban Street Golftournooi.

Naam: .......................................................................
Adres: .......................................................................
Telefoon: .........................................................
E-mailadres: .........................................................
Ik ben wel / niet in het bezit van een golfclub.

  Dit formulier kunt u inleveren bij:
  John Vincent,  Kromme Geer 59,  5709 ME Helmond
  Aanmelden kan ook per e-mail via:  jevincent71@hotmail.com

Inschrijfformulier Minivoetbaltoernooi 
Naam van het team: …………………………………...…….
Leeftijdsgroep 
 O   5 t/m 6 jaar O 7 t/m 8 jaar
 O   9 t/m 10 jaar O 11 t/m 12 jaar
Naam contactpersoon/begeleider: ……...……...........………………………
Telefoonnummer: ………………..............................…………………………
E-mail: ……………………………………..................................................….
Dit formulier, samen met de borgsom (€ 5,00), inleveren bij:
Roland van Woerkom, Velhorstweide 29 ( 514896
E-mail: r.woerkom5@chello.nl
Hans van Rijt, Leeuwenborchweide 58 ( 559897
E-mail: h-wvanrijt@hetnet.nl 

Inschrijfformulier Volleybaltoernooi.

Naam team:  .....…………………………………….................
Naam contactpersoon: ………………………………........….

Telefoonnummer: ……………………………………..........….

E-mail: ………………………………………................…………..

Inschrijving: individueel O jeugd O
 twee personen O fun O
  drie personen O prestige O
Dit formulier kunt u, samen met het inschrijfgeld, inleveren bij:
Annemarie Dolmans   Waterleliesingel 23

Zondag 9 september 
VOLLEYBALTOERNOOI

Wij van de Stichting Dierdonk-Dagen blijven 
ondanks een dalend aantal deelnemende 
teams geloven in de formule van een vol-
leybaltoernooi en zijn dus weer begonnen 
met de organisatie van dit gezellige eve-
nement.

Zowel voor de jeugd als voor de volwas-
senen de manier om op een gezellige en 
sportieve manier deel te nemen aan het 
Dierdonkweekend .

Voor een goede organisatie willen wij zo 
spoedig mogelijk weten hoeveel teams er 
deelnemen aan het volleybaltoernooi.

Ingeschreven kan worden in drie klassen 
t.w.: jeugd, fun en prestige.

Het inschrijfgeld bedraagt € 30,00 voor 
de fun- en prestige-klasse en € 15,00 voor 
de jeugd. Inschrijven kan per team maar 
ook individueel. De kosten individueel 
bedragen dan € 5,00 p.p. of € 2,50 p.p. bij 
de jeugd.

Dit jaar zijn we al weer toe aan de zesde editie 
van het Dierdonkdagen minivoetbaltoernooi. 
Na 5 jaar met een nagenoeg gelijk aantal 
teams te hebben gespeeld, hebben wij ook dit 
jaar de regels wederom een beetje aangepast 
en om nog meer teams aan de aftrap te mo-
gen verwelkomen hebben we de wedstrijden 
verdeeld over zaterdagmiddag 7 en zondag 8 
september a.s.
Dit hebben we gedaan om iedereen die ook in 
de reguliere KNVB competitie voetbalt toch de 
mogelijk te bieden om aan dit toernooi deel 
te nemen.
Ook nieuw is dat we dit jaar voor het eerst naar 
vier leeftijdscategorieën gaan, namelijk van 
5-6 jaar, 7-8 jaar, 9-10 jaar en van 11-12 jaar.
De eerste twee leeftijdscategorieën zullen 
spelen op zaterdagmiddag vanaf 14.00 uur en 
de andere twee beginnen op zondag vanaf 
13.00 uur. 
Wij, als bestuur, zullen natuurlijk weer voor 
scheidsrechters zorgen zodat een begeleider 
per team niet meer noodzakelijk is. (je mag 
natuurlijk je eigen coach meebrengen)

In alle categorieën word om een wisselbeker 
gestreden en we hebben ook dit jaar weer 
voor iedere deelnemer (ster) een kleine 
attentie.
De spelregels blijven hetzelfde als in de voor-
gaande jaren en de teams bestaan wederom 
uit 3 veldspelers en 2 wisselspelers. 
Op verzoek zullen wij de afmetingen van het 
voetbalveld voor de 11 en 12 jarigen ook dit 
jaar vergroten zodat er voor hen meer speel-
ruimte komt.
Dus als je graag voetbalt, zoek een paar 
vrienden of vriendinnen bij elkaar, verzin een 
stoere naam voor jullie team en meld je aan bij 
een van de 2 onderstaande adressen. 

Om te voorkomen dat er teams na aan-
melding niet op komen dagen, en dus 
anderen benadelen, willen wij een borg-
som van € 5,00 per team vragen, die na 

afloop van het toernooi weer opgehaald 
kan worden bij het wedstrijdsecretariaat.

Ondanks het feit dat een begeleider niet 
verplicht is willen we toch graag een naam 
en telefoonnummer van een contactpersoon 
zodat we, indien nodig, altijd iemand kunnen 
bereiken. 

Minivoetbaltoernooi, zaterdag 8 en zondag 9 september

Inschrijfformulieren Dierdonkdagen
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WWW.HEUVEL.NL WÉRKT VOOR U

GRATIS WAARDEBEPALING
   
   

      

Electro - Centraal Stofzuigsysteem 
Buitenverlichting -Afzuigsysteem
Led verlichting - Zonne energie

            

              
 

 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

           

                

            



Olivier gaat belletje trekken
Olivier gaat vandaag spelen bij Peter. 
Peter is zijn neefje. De mama van Peter 
heeft gevraagd of ze komen koffie 
drinken. Als mama met Olivier, Martijn 
en Tess bij Peter aankomen gaan 
ze eerst iets drinken en iets lekkers 
eten. De mama van Peter heeft pakjes 
drinken en berenkoekjes gekocht. Voor 
de mama’s is er en stukje taart. Na het 
drinken gaan Olvier en Peter buiten 
spelen. Martijn blijft binnen, die gaat 
spelen met Ward, het andere neefje.

Eerst gaan Olivier en Peter in de 
speeltuin spelen. Op de schommels, 
in de zandbak en later nog op de balk. 
Maar al snel vinden ze dit niet leuk 
meer. Ze zitten samen op een bankje 
in de speeltuin te denken wat ze gaan 
doen. Ze besluiten belletje te gaan 
trekken. Bij iemand aan bellen en dan 
snel weg lopen. De mensen doen dan 
de deur open en er staat dan niemand. 
Natuurlijk mag je dit helemaal niet 
doen, maar Peter en Olvier gaan het 
toch doen.

Ze lopen naar de eerste deur en 
bellen aan en hollen heel vlug weg. 
De mevrouw doet de deur open en 
er staat niemand. Ze roept nog hallo 
hallo, maar er komt niemand. Bij de 
volgende deur gaan Olivier en Peter 
weer op de bel drukken, maar hier doet 
helemaal niemand open. “Vast niemand 
thuis”, zegt Olivier, dus proberen 
ze de volgende deur. Daar doet een 
boze meneer open en hij roept: “Stel 
kwajongens, doe dit niet nog een keer 
want dan word ik heel boos”.

Olivier en Peter vinden het wel grappig 
dat de buurman boos is. En gaan nog 
een keertje bellen. Weer komt de 
buurman boos naar buiten en denkt dat 
de jongens nog wel en keertje zullen 
komen.

De jongens vinden het steeds leuker 
worden, maar voordat ze voor de laatste 
keer naar de boze buurman gaan, gaan 
ze eerst nog bij de andere mensen aan 
de deur bellen. Bij één mevrouw willen 
ze aanbellen maar doen dit toch maar 
niet want ze horen een hond blaffen, 
dus hier rennen Olivier en Peter zelf 
heel hard voor weg. 

Maar bij de andere buren bellen ze 
gewoon aan, lopen heel hard weg en 
horen dat ze boos zijn. Voordat Olivier 
en Peter naar huis gaan, willen ze nog 
één keer bellen bij de boze buurman. 
Maar wat Olivier en Peter niet weten 
is dat de buurman boven staat met een 
emmer water.

Olivier en Peter lopen naar de voordeur 
en willen aanbellen, maar op het 
moment dat ze aan willen bellen gooit 
de buurman een hele emmer vol water 
over Peter en Olivier heen. Eerst gillen 
ze heel hard en vervolgens beginnen ze 
heel hard te huilen. De buurman kijkt 
vanaf boven en begint heel hard te 
lachen als hij de jongens ziet staan.

De jongens vinden dit niet leuk en lopen 
heel snel naar huis. Thuis gekomen 
bij Peter horen de mama’s de twee 
natte jongens aankomen. Olivier en 

Peter leggen uit waarom ze zo nat zijn 
geworden. En als de mama’s het hele 
verhaal hebben gehoord moeten ze 
hard lachen en vertellen de jongens dat 
het hun eigen schuld is.

“Jullie mogen ook helemaal niet bij de 
mensen aan de deur bellen en hard 
weg lopen. Dat is helemaal niet lief”, 
zegt de mama van Olivier. De mama 
van Peter zegt;” Kom we gaan eerst 
droge kleren aandoen en dan gaan 
jullie tegen iedereen zeggen wat jullie 
hebben gedaan en dat je het niet meer 
zal doen”.

Olivier en Peter willen eigenlijk helemaal 
niets vertellen, maar het moet van de 
mama’s.

Olivier heeft kleren aan van Peter en 
dat vinden ze toch wel om te lachen. 
En met een koekje in de hand gaan ze 
naar alle mensen waar ze aan hebben 
gebeld en zeggen dat ze het nooit meer 
zullen doen. Van één buurvrouw krijgen 
ze zelfs nog een snoepje omdat ze het 
niet leuk vind dat de jongens nat zijn 
geworden, maar dat het wel hun eigen 
schuld is. Bij de boze buurman durven ze 
eerst niet aan te bellen maar doen het 
wel. Ook die buurman vindt dat ze hun 
lesje wel geleerd hebben.

Als Olivier en Peter weer thuis zijn gaat 
mama met Olivier, Martijn en Tess weer 
naar huis. Tess moet naar bed dus het 
spelen is afgelopen.
De volgende keer komt Peter bij Olivier.
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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

       

•  Puincontainers 
•  Afvalcontainers 
•  Zandcontainers 
•  Opslagcontainers 
•  Inboedelcontainers 

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

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

0492 - 51 78 61 Ook voor particulieren!

Y

*exclusief materialen

            Dé loodgieter van Dierdonk

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

 1e storing u betaalt € 35,00 
incl. voorrijdkosten en uurloon.

 2e storing u betaalt NIETS 
wij verhelpen deze storing kostenloos

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

Pater van Vlerkenstraat 4
5706 TT  Helmond

Telefoon 0492 - 55 08 65
info@coolenloodgieter.nl

www.coolenloodgieter.nl

45,-
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Anne Lier-van Hest
Schilderkunst 
De korte geer 2 

www.ffoxxann.nl/
annesmodernekunst/

Het werk van Anne Lier – Van Hest speelt zich vooral af op 
grote doeken. Het creëren, interpreteren en vormgeven 
waarbij het doek de uitdaging is. Het ontwerpproces gaat 
door totdat puur de essentie van de gedachtegang wordt 
weergegeven. De techniek is gemengd: er worden diverse 
lagen verf, oliepastel en andere materialen aangebracht op 
het doek. Het resultaat is vaak verrassend eenvoudig qua 
compositie en kleurstelling.

Petry Claassen 
Beeldhouwwerken 
De korte geer 2

www.petryclaassen.nl

Petry Claassen is gefascineerd door de mens in al haar fa-
cetten. Zij maakt figuratieve beelden met diverse mater ialen 
zoals klei, gips, steen, brons en textiel. Door de ambachte
lijke werkwijze die zij hanteert zijn al haar werken unica. 

Floor Hamelynck
Schilderkunst
De korte geer 2

Floors  manier van kijken, interpreteren en vormgeven is de 
basis voor zijn werk, waarbij de natuur, planten of mensen 
de inspiratie zijn. De ontwerpen zijn soms natuurgetrouw 
en soms het resultaat van een proces van vereenvoudigen 
totdat de essentie wordt weergegeven. 

Wim van Midden
Beeldhouwwerken
Velhorstweide 20

Wim ziet in de ruwe steen het te creëren kunstwerk. Tergend 
langzaam ontplooit hij...

Edi van der Elshout
Schilderkunst
Parkzicht

Dit schilderij is gemaakt door de teken- en schilderclub Dier-
donk. Elk lid van deze club schildert naar eigen idee en inzicht 
onder begeleiding van Edi van der Elshout. Iedere don der-
dagavond in Parkzicht van 20 tot 22u. Heb je interesse om 
mee te doen, kom dan eens vrijblijvend kijken.

FotoDier
Fotografie
Parkzicht

www.fotodier.nl

Fotodier is een Dierdonkse fotovereniging met allemaal 
mensen die de liefde en hobby hebben gevonden in de 
fotografie. Zowel de beginnende als de gevorderde fotograaf 
kan er een gezellig plekje vinden en zijn of haar ei kwijt. 
Fotodier exposeert tijdens KID foto’s van elk lid. Ieder lid 
heeft een thema gekozen en zal van dat thema zijn of haar 
drie beste foto’s exposeren.

Niek de Jongh
Fotografie
Tormentilbeek 9

www.foto-u-niek.nl

Fotografie is voor mij het ultieme middel om alles, wat het 
leven de moeite waard maakt, In het juiste licht en sfeer  
vast te leggen,  zodat deze foto’s op mindere momenten in 
het leven, de  alledag  weer kleur geven.

Hugo Brouwer
Schilderkunst
Horstlandenpark 8

www.hugo-brouwer-
kunstschilder.nl

De inmiddels overleden Hugo Brouwer studeerde aan de 
kunstacademies München, Berlijn en Den Haag. Hij was een 
veelzijdig kunstenaar, die monumentale kunstwerken voor 
kerkelijke en wereldlijke gebouwen heeft vervaardigd. Hij 
tekende en schilderde portretten en naakten en abstracten.

Kunst in Dierdonk
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Sandra van de Griendt
Sculpturen
Horstlandenpark 8

www.fibre-art.nl

Sandra creëert objecten door te breien met waardeloze en 
afgedankte materialen en die vervolgens te combineren met 
andere materialen. Net als de tekeningen ontstaan de objec-
ten gaandeweg. De tekeningen worden laagje voor laag op-
gebouwd met potlood, gesso en kleuren. Zo groeit langzaam 
een geheimenisvolle, geestrijke, dromerige wereld.

Jose Luijten 
Afrikaanse kunst 
Horstlandenpark 8

www.arte-vida.nl   &  
j.luijteng@gmail.com

Jose heeft aan huis een prachtige expositieruimte waarin ze 
haar eigen werken en werken van andere kunstenaars, een 
podium geeft. Het vastleggen van vormen, composities in 
foto’s en tekeningen, het verzamelen en genieten van kunst. 
Dit verrijkt het leven van Jose en deelt ze graag met anderen.

Willemijn Berg
Fotografie
Schovenhorstweide 11

www.willemijnberg.nl

De vrouw is een oeroud concept dat door de eeuwen heen al-
tijd als schoonheidsideaal in gebruik is gebleven. De vormen, 
de esthetiek, de kracht van het ‘vrouw-zijn’. Alles fascineert 
haar en zorgt voor een onuitputtelijke bron aan inspiratie, 
betrokkenheid en ideeën. Een geliefd project zonder eind, 
waar Willemijn haar  eigen draai aan geef.

JBert Valentijn
Mineralen & fossielen
Tamariskbeek 15

Bert is verwoed mineralenzoeker. Hij bezoekt jaarlijks ver-
schillende groeves en vindplaatsen in binnen- en buitenland. 
Hij laat u zijn vondsten zien. Een mooie kennismaking met 
de wondere wereld van de mineralen. Ook zijn er mineralen 
te koop en kan er voor kinderen een leuke startverzameling 
worden aangeschaft..

Leon Spoor
Schilderkunst
Twickeldreef 19

Leon Spoor maakt fel gekleurde grafische schilderijen geba-
seerd op zelfgemaakte foto’s van voornamelijk koeien, die op 
de computer bewerkt worden naar strakke vormen om een 
krachtig beeld te krijgen. Het resultaat van deze bewerkingen 
wordt als schets op groot formaat overgebracht op het lin-
nen en geschilderd met pure heldere acrylverven. Soms neigt 
het eindresultaat naar PopArt, soms is het bijna abstract 
maar ze hebben een geheel eigen herkenbaar karakter.

Anne Deelen
Schilderkunst
Schovenhorstweide 7

Anne Deelen houdt zich bezig met schilderkunst. Zij maakt 
vooral portretten en wordt hierbij geïnspireerd door het 
postimpressionisme van Van Gogh.

Hans Deelen
Zandsculpturen
Schovenhorstweide 7

http://fotoalbum.
hansdeelen.nl/#home

Hans Deelen is zeer creatief met zand. De meest prachtige 
vormen ontstaan uit zijn handen. Van replica’s van oude 
kastelen tot en met de meest complexe fantasiefiguren.

Anita van Hout
Monoprint
Horstlandenpark 8

www.anitavanhout.nl

Creativiteit is dé passie in het leven van Anita, een essen-
tieel onderdeel van haar bestaan. Anita legt zij zich toe op 
het maken van monoprints. “Ik haal mijn inspiratie overal 
vandaan”. Natuur, beweging, mensen, foto’s.  Zij experimen-
teert graag met kleur en compositie, soms vanuit intuïtie, 
een andere keer vanuit een ontwerp. Op speelse manier 
voegt zij haar monotypes samen tot een kunstzinnig speels, 
kleurrijk en vriendelijk geheel. Anita bereikt dit door op haar 
prints met verf, krijt en kleurpotlood verder te stoeien tot het 
moment waarop zij het gevoel heeft dat het goed is.

Kunst in Dierdonk
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Marion Jochem 
Sculpturen & glaskralen 
Velhorstweide 15

www.emjee-beads.nl

Met staafjes glas en een 1.000 oC hete vlam vervaardigt 
Marion Jochem zelf sculpturen en kralen van glas. Het 
“lampwork” zoals verwerken van glas met een brander 
internationaal genoemd wordt is een prachtige combinatie 
van ambacht en kunst. De mogelijkheden met het hete glas 
zijn eindeloos en de prachtige kleuren blijven inspireren. 
Met de aan de brander vervaardigde kunstwerkjes worden 
unieke en persoonlijke sieraden samengesteld.

Jos van der Donk 
Bronzen beelden 
Schovenhorstweide 9

www.jvanderdonk.eu

Jos van der Donk heeft een fascinatie voor beweging. 
Gedreven door dans, T’ai Chi en Oosterse vechtsporten 
maakt hij bronzen beelden waarin de mens centraal staat. 
Meestal zijn dit vrouwenfiguren, omdat deze hem in hun 
bewegende vorm het meest inspireren. Van der Donk maakt 
werken in verschillende stijlen.

Kitty Wiegmann
Schilderkunst
Velhorstweide 15

Schilderen is voor Kitty emotie. De achtergrond, in acryl, 
ontstaat meestal op gevoel. Daarna gaat ze verder in 
olieverf, waarbij ze gebruik blijf maken van het kleuren- en 
lijnenspel dat is ontstaan in de acrylverf..

Anne-Marie Arts
Keramiek
De kromme geer 35

Anne-Marie Arts maakt keramische beelden  vanuit haar 
passie. Haar werk vindt inspiratie in de natuur ...

Marina Wirtz
Teken- & schilderkunst
Horstlandenpark 8

mphw47@gmail.com

Het werk van Marina Wirtz is verrassend, boeiend en 
spannend. Haar portretten in houtskool zijn intrigerend en 
niet eenvoudig in woorden te vangen. Tijdens KiD toont 
Marina enkele van haar werken bij Jose Luijten thuis.

Mirjam Boudewijns
Mozaïekwerken
Leeuwenborchweide 76

Mirjam vindt haar inspiratie in veel grote en kleine dingen; 
soms heel bijzonder maar vaak ook heel eenvoudig. De 
basis van haar mozaïekwerken zijn vaak eenvoudige hand-
gemaakte vormen. Door deze vorm te combineren met 
oneindig vele kleuren, soorten glas en een bijzonder patroon 
creëert zij een uniek object. 

Rieky van Asten
Natuurlijke kunst
Horstlandenpark 8

www.natuurlijkekunst.nl

Rieky van Asten heeft de natuur als haar inspiratiebron. 
Op haar typische wijzen creëert zij creaties met behulp van 
hout, steen, textiel, bloemen en diverse andere materialen.

Jose Luijten 
Teken- en schilderkunst
Horstlandenpark 8

j.luijteng@gmail.com

Tekenen, hoe en wat ? Het laatste jaar Academie Arendonk 
is ingegaan. Steeds meer vragen rondom wat kunst is, pas-
seren de revue. Boeiend is de ontdekking dat ik met tekenen 
mijn eigen kwaliteiten en beperkingen ontdek. Hier wat mee 
doen dat is de uitdaging.

6 oktober 2013 – 13:00 – 17:00 uur
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Kunstwerk 
Dierdonk
Petry Claassen & 
Jos van der Donk

Hoek Dierdonklaan, 
Ockenburgpark, 
Horstlandenpark

Aan de ingang van Dierdonk op de Dierdonklaan is een fan-
tastisch kunstwerk gerealiseerd door twee bovengenoemde 
kunstenaars uit de wijk. 
Dit kunstwerk is geschonken door Stichting Carat.

Marjo van Wouw
Tekenkunst
Horstlandenpark 8

www.stichandystyle.nl

Marjo haalt haar inspiratie o.m. uit  haar vak  textiel / hand-
vaardigheid en voedt haar talenten middels de  Academie 
Arendonk.  Gewoon tekenen en creëren  dat geeft haar vol-
doening. Marjo is in staat haar vroege kind ervaringen te 
vangen in sfeervolle tekeningen. Zij schuwt de veelheid van 
beelden niet, drukt er een eigen stempel op. Zij werk met 
potlood, pen, houtskool, stift en geeft aan haar tekeningen 
een verfrissende vrolijke nostalgische sfeer..

André van Veghel
Beeldhouwen
Schovenhorstweide 7

www.ateliervandre.nl

André’s werk kan zeker eigenzinnig worden genoemd. Hij 
werkt vanuit zijn eigen ideeën en creëert stenen figuren zoals 
geen ander. Hij maakt voornamelijk figuratieve beelden en 
tracht de sfeer van de houding te vangen in de steen.

Hieronder ziet u de route. 
U komt toch ook? 

6 oktober 2013 – 13:00 – 17:00 uur

Kunst in Dierdonk  -  6 oktober 2013
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Berichten van onze wijkagent

De vakanties zijn voor de meesten van 
jullie weer voorbij en tussendoor heb 
ikzelf ook mijn vakantie genoten. In 
de vakantieperiode is het in onze wijk 
redelijk rustig geweest. Qua diefstallen 
blijft de inbraken in auto’s aandacht 
vragen. Ik had hierover al het nodige 
geschreven in de vorige uitgave.
De afgelopen weken hadden we weer 
enkele inbraken in auto’s waarbij airbags 
en navigatie werd buitgemaakt.

Aanhouding harddrugs.
Op 2 juli werd een 17 jarige inwoner 
uit onze wijk aangehouden i.v.m. de 
handel van harddrugs. Hierbij werden 
ook een 22 jarige jongeman met zijn 
moeder uit Helmond aangehouden. U 
hebt hierover al e.e.a. kunnen lezen in 
de dag- en weekbladen of internet. De 
personen zijn voorgeleid bij de rechter-
commissaris. Het onderzoek loopt nog. 

Vissen in de Dierdonkvijver.
Via buurtbewoners kregen we di-
ver se meldingen over het vissen in 
de Dierdonkvijvers op verschillende 
plaatsen waar dit niet is toegestaan. 
Di ve rse jeugdige personen werden 
gewaarschuwd en er werden ook enkele 
processen-verbaal  uitgeschreven. Een 
boete kost 130 euro. 
Ook werden er diverse controles uit-
gevoerd op het gedeelte van de vijver, 
onder de hoogspanningsmast, waar 

het met vergunning en vispas wel is 
toegestaan om te vissen. Op die plaats 
werden ook enkele processen-verbaal 
uitgeschreven. Vele hebben gelukkig 
de benodigde vergunningen. Ook werd 
geconstateerd dat de aanwezigheid 
van menige visser resulteerde in het 
achterlaten van de nodige rotzooi. 
De gemeente heeft enkele malen de 
zaak laten schoonmaken. Samen met 
de opsporingsambtenaren van de 
Sportvisfederatie zullen we daar extra 
toezicht houden.
Op de site van de gemeente Helmond 
kunt u de regelgeving vinden m.b.t. het 
vissen binnen de gemeente en onze 
wijk.

Overlast meldingen i.v.m. jeugd.
Tijdens de vakantieperiode hebben we 
een enkele meldingen gehad van jeugd 
welke voor overlast zorgde of rotzooi 
achter had gelaten. Samen met het 
Jeugd Preventie Team, waaronder onze 
jongerenopbouwwerker, zijn we steeds 
in gesprek met de jeugd. De eerdere 
inspanningen en contactavonden heb-
ben zeker een positieve bijdrage gehad 
met betrekking tot de jeugd.

Coniferenbrand:
Bij een woning aan het Ockenburghpark 
was een coniferenbrand waarbij en kel e 
coniferen werden vernield. De brand-
weer heeft de brand geblust. Er werd 
aan gifte van brandstichting ge daan en 
er werd een onderzoek gedaan naar 
even tuele dader(s). Dit heeft niet geleid 
tot een aanhouding van een verdachte.

Geluidsoverlast:
Het mooie weer tijdens deze vakantietijd 
is vermoedelijk aanleiding geweest om 
eventuele feestjes in de tuin te houden. 
Hierdoor hadden we meer meldingen 
van geluidsoverlast. In alle gevallen 
hoefden we geen proces-verbaal op 
te maken en werd volstaan met een 
waarschuwing conform het protocol  
Geluidsoverlast Gemeente Helmond of 
werd geen overlast meer geconstateerd.

Diefstal tuinset.
Vanaf een balkon van een woning aan 
het Belmontepark werd een tuinset 
weggenomen.

Wijkagent Hein Albers

Prijsuitreiking balonnenwedstrijd 8 juni!
Nieuws van de wijkraad:

Op 8 juni jl. is er tijdens de onthulling 
van het Carat kunstwerk, onder de 
kinderen van de basisschool Dierdonk, 
een ballonnenwedstrijd gehouden. De 3 
winnaars zijn bekend, de prijsuitreiking 
zal vooraf aan het begin van de 
kinderdisco op vrijdag 6 september 
om 18.30 uur, in de grote tent plaats 
vinden. Wij hopen al de kinderen uit de 
wijk Dierdonk hier te mogen begroeten.

Tot ziens in onze wijk
Wijkraad voorzitter, Nico Tuip

             



C.A. Joosten
Hoveniersbedrijf

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

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

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

www.cajoosten.nl                     info@cajoosten.nl

              

Schildersbedrijf


Jos Verleisdonk

Valeriaanbeek 16
5709 PW  Helmond

Mobiel: 06.21800249
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Jeugd(prijs)puzzel. Win een cadeaubon!
Deze maand hebben we weer een Rebus, maar 
eerst de oplossing van de woordzoeker en de 
prijswinnaars van de vakantiepuzzel
In totaal waren er 12 inzendingen en de oplossing was als volgt 
“Vakantie“ Uit de 12 goede inzendingen is weer geloot. Deze 
keer heeft Heidi Swinkels, bestuurslid  van de Wijkvereniging 
weer 3 prijswinnaars getrokken die op 21 augustus hun prijs 
hebben ontvangen. Op onderstaande foto de gelukkige 
prijswinnaars 

vlnr: Ingeborg van Hagen, Tim van Turnhout en Brit Fuchs. 
Wij feliciteren de winnaars van harte met hun cadeaubon.

Niet gewonnen, of niet meegedaan dan krijg je deze 
maand een nieuwe kans.
Deze maand weer een rebus. Hier hoeven we natuurlijk niets 
voor uit  te leggen. De oplossing is een gezegde. Deelname is 
weer mogelijk vanaf 7 jaar. Veel puzzelzoek plezier. 

Waar moet de oplossing naar toe?
De oplossingen van deze puzzel kun je bij voorkeur per mail 
met als onderwerp “kinderpuzzel” opsturen naar:
(redactie@dierdonk.org) of per post naar:
Gazet Kinderpuzzel
Schovenhorstweide 1,
 5709 SG Helmond.
Uiterste inzenddatum is deze keer:Vrijdag 13 September 2013.
Onder de goede oplossingen verloten wij weer 3 cadeaubonnen 
van € 10,00.

Rebus

Oplossing doodles spelletjespagina 23
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NIEUW!!

UITBREIDING

FITNESS TOESTELLEN

ACTIE MAAND
SEPTEMBER

- Geen inschrijfgeld. U was in de maanden juli en augustus nog geen lid!

6 maanden
onbeperkt sporten

 

Voor slechts € 23,50 per maand

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

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

              TaeKwon-Do en
                   Beautysalon Brouwhuis

Scholieren abonnement
Onbeperkt fitness 
€ 21,50  per maand

 •  Geen inschrijfgeld
 •  1 maand gratis (bij half jaar abonnement)

TE HUUR RUIMTE
IN SPORT CITADEL
(ca. 30 m2) 
Geschikt voor beautysalon, kapper, diëtist,
pedicure, massage, nagelstylist, enz.

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

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

              TaeKwon-Do en
                   Beautysalon Brouwhuis

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

ACTIE MAAND
SEPTEMBER
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Helmondse infoavond over de NO corridor
De Noordoost Corridor omvat de 
verbreding van de N279 van Asten langs 
Helmond naar Veghel en de aanleg 
van een nieuwe oost-westverbinding 
tussen de A50 bij Son en Breugel en 
de N279 bij Aarle Rixtel. Dit wordt ook 
wel de ‘Ruit om Eindhoven’ genoemd. 
Provincie Noord-Brabant is bezig met 
het uitwerken van de plannen voor 
deze nieuwe provinciale weg.

Gemeente Helmond organiseert op 
donderdag 5 september een informatie
avond over de Noordoost Corridor in 
de aula van het ROC Ter Aa, Keizerin 
Marialaan 2 in HelmondNoord. De zaal 
is open vanaf 18.30 uur. Om 19.00 uur 
start de presentatie. De informatieavond 
duur tot 21.30 uur. Bezoekers die met 
de auto komen, kunnen parkeren op het 
terrein van het ROC ter Aa (ingang links 
van het gebouw). Daar bevinden zich 
ook de fietsenstallingen.

Gevolgen voor Helmond
Tijdens de bijeenkomst wordt er in
formatie gegeven over de plannen voor 
de Noordoost Corridor en de gevolgen 
daarvan voor Helmond. Ieder een die 
geïnteresseerd is in de plannen voor 
deze nieuwe weg is van harte welkom. 
Er is ook gelegenheid tot het stellen van 
vragen of maken van opmerkingen.

Uitbreiding N279 naar 2x2 rijstroken
De afgelopen jaren zijn er diverse 
voor bereidende plannen uitgewerkt 
voor de Noordoost Corridor. Daarbij 

is vooral gekeken naar hoe de weg 
moet komen te lopen (het tracé). 
Vlak voor de zomervakantie heeft de 
Stuurgroep Brainport Oost een keuze 
gemaakt voor een voorlopig voor keurs
alternatief. In deze stuurgroep zitten de 
bestuurders van de provincie, het Rijk, 
SRE, de elf betrokken gemeen ten en 
twee waterschappen. Het voorkeurs
alternatief bestaat uit een uitbreiding 
van de N279 naar 2x2 rijstroken en de 
aanleg van een nieuwe verbinding met 
2x2 rijstroken direct ten zuiden van het 
Wilhelminakanaal. Er wordt uitgegaan 
van een maximum snelheid van 80km/h. 

Onderzoek naar alternatieven
De voorkeur van de Stuurgroep gaat 
uit naar de aanleg van de Ruit, waarbij 
zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt 
van de al bestaande N279. Op verzoek 
van gemeente Helmond worden de vol
gende varianten nog nader onder zocht:
•  Wat de beste variant is bij Dierdonk: 

een verbreding v.d. bestaande N279 
of een nieuwe weg om de wijk heen.

•  Een onderdoorgang onder de N270/
Deurneseweg en het spoor door i.p.v. 
met een viaduct er over heen. 

In zijn algemeenheid wordt ook onder
zocht wat de effecten zullen zijn als er 
op de gehele Ruit 100km/h mag worden 
gereden in plaats van 80km/h.

Vervolgstappen
Op 12 sept. zal de Stuurgroep Brainport 
Oost een definitief besluit nemen over 
hoe de weg moet komen te liggen, het 

zoge naam de voorkeurstracé. Dit besluit 
van de Stuurgroep wordt als stevig ad
vies neergelegd bij Provinciale Sta ten, 
die in het najaar een besluit ne men over 
het tracé. Daarna start de inspraak
procedure. Wethouder Frans Stienen 
(Ver keer en Vervoer): “De komende 
tijd worden er belangrijke beslissingen 
genomen over de Noord oost Corridor. 
Daarom willen wij onze inwoners infor
me ren over de laatste stand van zaken. 
Ook wil ik graag van hen horen hoe zij 
denken over de weg, zodat ik Helmond 
goed kan vertegenwoordigen in de 
vergadering van de Stuurgroep.”

Start bouw in 2017
Nadat het voorkeurstracé is bepaald, 
gaat de provincie aan de slag met een 
zogenaamde projectMER. Hierin wordt 
verder ingezoomd op de milieueffecten 
van het gekozen tracé en wordt gestart 
met een Provinciaal Inpassingsplan 
(pro vin ciaal bestemmingsplan). Volgens 
planning kan de provincie dan in 2017 
starten met de bouw en zou de Ruit om 
Eindhoven in 2020 klaar kunnen zijn. De 
Noordoost Corridor wordt aangelegd 
om de (toekomstige) bereikbaarheid 
van de woon en werklocaties in Hel
mond, Deurne, Laarbeek, Son en 
Breu gel, Eindhoven en Veghel te ver
be teren. Bovendien wordt het door
gaan de regionale verkeer uit de lo
kale stadskernen gehaald en wordt 
sluipverkeer in dorpen als Nuenen en 
Beek en Donk minder, omdat dat via de 
Noordoost Corridor rijdt.

Een kijk op bomen in Dierdonk
IVN werkt aan een duurzame samen
leving. Ons idee is dat betrokkenheid 
bij de natuur, duurzaam handelen 
stimuleert. Daarom laten wij jong tot 
oud de natuur dichtbij beleven. We 
verbinden hen met groene initiatieven 
rond natuur en maatschappelijke 
thema’s. Om hier een bijdrage aan 
te leveren heeft Dhr. Fried van Rijt 
woonachtig in onze mooie wijk en 
nauw verbonden met de vereniging/
stichting IVN van de afdeling Helmond, 
nagedacht hoe hij de inwoners in de 
wijk Dierdonk zou kunnen prikkelen en 
activeren. Vorig jaar is hij begonnen 
met het schrijven van een boekje, wat 
hij “Het bomenboekje” noemt. In dit 

bomenboekje staan de afbeeldingen 
en beschrijvingen van een grote 
variatie aan bomen die in de straten 
en groenstroken van de wijk Dierdonk 
staan gepland.  Een uitnodiging voor de 
wijkinwoners om de natuur eens van 
dichtbij te beleven. 

Natuurlijk kost het maken en laten 
drukken van een boekje  voor elke huis
houding in onze wijk, veel geld. Fried 
heeft hiervoor een beroep gedaan bij 
de ambassadeurs van de Rabobank 
Helmond Annemarie Hesemans en Ellen 
van Kollenburg en de wijkraad Dierdonk.
De Rabobank vond het een goed 
burgerinitiatief wat precies aansluit bij 

kernwaarden van de bank, “Geld voor de 
wijk, het idee uit de wijk” en zij besloten 
het project samen met de wijkraad 
Dierdonk financieel te ondersteunen. 
Het bomenboekje getiteld “Een kijk op 
bomen in Dierdonk” is nu gereed en 
wordt binnenkort aan elke huishouding 
in de wijk aangeboden.  Op zondag 8 
september rond 17.00 uur zal tijdens 
de Dierdonkdagen in de grote tent na 
de uitreiking van de wedstrijd om de 
“mooiste voortuin”, het bomenboekje 
officieel worden uitgereikt aan een 
wethouder uit onze gemeente.
Wij hopen u allen hierbij te mogen 
verwelkomen. Tot ziens in onze wijk

Wijkraad voorzitter, Nico Tuip
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ATB-route in Bakelsbos
Door de aanleg van een ATB-route in 
het Bakelsbos blijft er meer ruimte 
over voor zowel wandelaar als fietser.

Ontstaan
Het Bakelsbos is al meer dan eeuw 
geleden aangeplant op voormalige 
heide- en landbouwgronden. Het 
gebied ligt ingesloten tussen de wijken 
Rijpelberg en Dierdonk, het kanaal en 
de provinciale weg. Het Bakelsbos is 
een natuurgebied waar veel activiteit 
plaatsvindt. Brabant Water pompt hier 
diep grondwater op voor de productie 
van drinkwater. Bewoners in de directe 
omgeving gebruiken het gebied voor 
hun dagelijkse wandeling, het uitlaten 
van de hond, maar ook om er te fietsen. 
Dit gezamenlijk gebruik van het bos 
leverde ook veel klachten op. Is het niet 
de jogger die last heeft van loslopende 
honden, dan is het wel de wandelaar die 
vindt dat de fietser te hard gaat.

Ontwikkeling
Om ervoor te zorgen dat zowel 
wandelaars als fietsers van het bos 
kunnen blijven genieten worden 
voorbereidingen getroffen voor 
de aanleg van een ATB-route. 
Om fietspaden te gescheiden van 
wandelpaden wordt een nieuwe ‘single 
track’ voor fietsers ontwikkeld met 
een lengte van circa 10 km. Dit tracé 
loopt voor 90% buiten bestaande 
wandelpaden, waardoor deze 
beschikbaar blijven voor wandelaars 

en werkverkeer van Brabant Water. 
Kwetsbare delen van het bos worden 
niet gebruikt. De route ligt op ruime 
afstand van woningen en speelgebieden 
van de wijk Rijpelberg. 

Lange termijn
Voor de aanleg en onderhoud van 
deze ATB route werken verschillende 
partijen samen waaronder Tourclub 
’81 Helmond en Brabant Water. Bij de 
ontwikkeling van de route zijn tevens 
gemeente Helmond en Wijkraad 
Rijpelberg betrokken. De Tourclub houdt 

zich van huis uit bezig met toerfietsen 
met een racefiets op de weg. Dit doen 
zij gedurende het zomerseizoen. In 
november gaat voor veel leden de 
toerfiets naar de zolder en wordt de 
ATB tevoorschijn gehaald om sportief de 
winter door te komen. Tourclub ’81   >

Beste Dierdonkers,

Mijn naam is Lucy 
Snijders en ben 
sinds 5 jaar werk-
zaam als pre ven-
tie   assistente bij 
Tand  ar ts praktijk 
Dier donk in het 
Medisch Centrum.

Een jaar gele den las ik in een magazine 
voor tand arts assistentes, een artikel 
waar “menslievende doorbijters” ge-
vraagd werden die het een uitdaging 
vin den om 2 weken te werken in het 
achterland van Mombassa als tandarts, 

mondhygiëniste of assistente in sa men -
werking met de Stichting Tand heel
kunde Kenia.
Dezelfde dag heb ik mee opgegeven 
om mee te gaan als vrijwilligster. Als 
kind had ik namelijk al heel veel be-
won dering en respect voor een van 
mijn lievelingstantes, die 40 jaar als ver-
pleegkundige in Uganda heeft ge werkt.
Ook heb ik fantastische mensen om 
me heen, mijn ouders, 3 kinderen, mijn 
vriendin, vrienden en collega’s, voor 
zover ik weet allen gezond. Ik heb een 
dak boven mijn hoofd, goede medische 
hulp in de buurt en niet te veel zorgen. 
Kortom, ik heb het erg goed en wil graag 
wat terug doen voor de medemens. Ik 

besef dat het een 
druppel op een 
gloeiende plaat is 
maar ik wil toch 
een tandje bij zet-
ten.

De reis naar Kenia is geheel op vrijwillige 
basis. Om dit te kunnen bekostigen ben 
ik een aantal projecten gestart. In mijn 
vrije tijd boetseer ik vrouwenfiguren. 
In oktober 2012 heb ik mee gedaan 
met Kunst in Dierdonk , waar ik al 
mijn beelden verkocht heb. Door het 
enthousiaste publiek, verhalen, donaties 
en gezelligheid was dit voor mij 1 van de 
leukste dagen van 2012.       >

Doorbijter Lucy Snijders
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Even voorstellen. Mijn naam is Math. 
Strijbos, ik ben als huisarts werkzaam 
in Medisch Centrum Dierdonk. In mijn 
Limburgse ogen is Dierdonk de mooiste 
wijk van Helmond!
Onlangs, toen ik van de redactie van 
de “Gazet van Dierdonk” een positieve 
reactie kreeg op mijn verzoek een 
maandelijkse bijdrage te mogen leveren 
in de vorm van een “medische rubriek”, 
was ik zeer verheugd. U zou kunnen 
zeggen dat een reeds lang gekoesterde 
wens in vervulling gaat.

De (T)Huisarts
Met name het huisartsenvak is de laatste 
tijd erg “in beweging”, het krijgt veel 
aandacht, naar mijn mening volkomen 
terecht. Berichten in de diverse media 
mogen altijd op een grote mate van 
belangstelling rekenen want op een 
of andere manier blijft gezondheid, 
en alles wat daarmee samenhangt 
toch altijd weer boeien en fascineren. 
Wel moet gezegd, dat enige mate van 
nuancering vaak op zijn plaats zou zijn, 
zeker wanneer er weer eens gesproken 
wordt over een of andere “nieuwe 
doorbraak”, die vaak valse hoop geeft.
In ieder geval wil ik daar in de toekomst 
ook bij stil staan. Een goede gezondheid 
is, en blijft een “groot goed”. Graag wil 
ik mijn “steentje” bijdragen in de vorm 
van mijn “Medi-seinen”.

Maar, laat ik beginnen bij het begin. Wat 
is eigenlijk een huisarts? Wikipedia zegt 
:”De huisarts is een medisch specialist 
met als vak “generalisme” en het eerste 

“station” voor mensen met problemen 
met hun gezondheid, in de ruimste zin 
van het woord”.
Persoonlijk zou ik “thuisarts” een betere 
benaming vinden, maar dat terzijde.
Overi gens, indien u op zoek bent naar 
goede, en betrouwbare medische in-
for  ma tie op internet, ga dan naar 
www.dethuisarts.nl (een site opgericht 
door het Nederlands Huisartsen Ge-
noot schap). 
Binnen het huisartsenvak staat de “arts-
patiënt” relatie centraal. Deze relatie 
moet absoluut een vertrouwensrelatie 
zijn. Dit is de essentie en fundering 
van het huisartsenvak. Een kennis-
makingsgesprek voor patiënten die 
zich willen inschrijven in de praktijk is 
daarbij een mooie eerste aanzet. Een 
perfecte gelegenheid voor een eerste 
ontmoeting, waarbij over en weer 
open en eerlijk kan worden gesproken 
over persoonlijke visies, opvattingen, 
inzichten en verwachtingen. Persoonlijk 
hecht ik daar zeer veel waarde aan. 
Natuurlijk moet een vertrouwensrelatie 
groeien, dat heeft wat tijd nodig. Vaak 
is er na zo’n ontmoeting al een heel 
goede eerste indruk, die in de toekomst 
meestal blijkt te kloppen
De komende tijd wil ik u maandelijks 
meenemen in de “wondere wereld” van 
mijn prachtige vak, dit vanuit diverse 
invalshoeken. Wat dat betreft zijn er 
ideeën te over. Noem onder anderen 
medisch- inhoudelijke onderwerpen, 
prak tijk perikelen, en natuurlijk actuele 
zaken.
Het huisartsenvak verkeert niet zelden 
in turbulente sferen. Mijn persoonlijke 
visie hierop zal ik zeker niet onder 
stoelen of banken steken, en ik zal 
niet schromen “de knuppel in het 
hoederhok” te gooien! Het is goed om 
zo nu en dan eens een discussie in gang 
te zetten, daar hou ik van! Maar, heel 
belangrijk, uw ideeën of suggesties 
voor een onderwerp zijn meer dan 
welkom U kunt deze mailen naar 
redactie@dierdonk.org. Samen met 
u, wil ik de medische rubriek gestalte 
geven. Graag tot een volgende keer, en 
moge het u tot die tijd meer dan goed 
gaan!

Math. Strijbos, 
huisarts Medisch Centrum Dierdonk

Medi-Seinen: 
nieuws vanuit Medisch Centrum Dierdonk> Helmond bereid zich de 

komende maanden dan ook voor op 
de opening van de eerste ATB-route in 
Helmond. De route wordt handmatig 
voorbereid en daarna waar mogelijk 
machinaal afgewerkt. De single track 
in het Bakels bos sluit aan op nog te 
ontwikkelen regionale routen naar 
gemeente Asten, Deurne en Gemert-
Bakel. Het onderhoud van de route 
in het Bakels bos blijft in gezamenlijk 
beheer bij de Tourclubs en Brabant 
Water. De nieuwe route blijft minimaal 
1 jaar als conceptroute in gebruik en 
wordt na een jaar met verschillende 
partijen geëvalueerd. .

Binnenkort
De komende tijd zullen vrijwilligers van 
Tourclub ’81 Helmond in het Bakels 
bos verder gaan met de voorbereiding 
voor de aanleg van de route. Deze 
voorbereiding bestaat uit het trekken 
van een spoor en opsnoeien van bomen. 
Het markeren en veilig inrichten van 
oversteekplaatsen volgt hierna. 

Het voornemen is om de route op 
20 oktober van dit najaar officieel 
te openen tijdens de jaarlijkse 
veldtoertocht ‘Helmtocht’. U bent 
alvast van harte welkom. Volg 
ontwikkelingen van de ATB route in 
wording via http://www.tc81.nl/ en 
http://wijkraadrijpelberg.nl/.

> De veiling in café de Kapper 
waar ik werk was ook een groot succes, 
de 5 beelden die ik meegebracht had 
waren in een mum van tijd voor een 
mooi bedrag verkocht. 
Op 12-12-12 werd mijn vader 75, hij 
vroeg aan familie en vrienden geld voor 
mijn reis, dit lieve gebaar heeft mij erg 
ontroerd.

Dus … 6 oktober vertrek ik naar Mom-
bas sa met een groep van 16 vrij willigers 
in totaal. Ik ben druk bezig met de 
voorbereidingen en ik vind het iedere 
dag spannender worden.
In de Gazet van november volgt een 
verslag van mijn reis.

Voor info: www.tandheelkundekenia.nl

            



Zelfs het beste schilderwerk heeft onderhoud nodig. Met 
een doordacht onderhoudsplan voor buitenschilderwerk 
weet u zeker dat uw mooie schilderwerk ook mooi blijft. 
Het behoedt u tevens voor onnodige en vaak  kostbare 
reparaties. Zeker als u werkt met professionele producten 
van Sigma Coatings! 

Kom naar één van onze winkels en we bespreken graag alle 
mogelijkheden met u.

Driessen Verf adviseert voor het perfecte onderhoud!

HELMOND: Mierloseweg 86, helMond, (0492) 53 50 66 VELDHOVEN: de run 4417, VeldhoVen (040) 253 23 88 | www.driessenhelMond.nl

“Slimme huisbezitters 

werken met 

professionele verf 

van Sigma Coatings”

G oo

ou n

Jub l um

Kijk op onze site voor meer informatie

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

www.drukkerij-noten.nl

Pizza’s
Margherita (tomaat, kaas, oregano)
Funghi (tomaat, kaas, champignons)
Peperoni (chorizo, tomaat, kaas)
Salami (tomaat, kaas, salami)
Prosciutto (tomaat, kaas, ham)
Vegetarisch (tomaat, kaas, aubergine, 
champignons, kappertjes, paprika, olij-
ven) 
Sicilia (tomaat, kaas, ansjovis, kappertjes, 
olijven)
Romana (verse tomaat, kaas, artisjokke, 
olijven, knoflook)
Cantodino (tomaat, kaas, ham, champig-
non)
Hawaï (tomaat, kaas, ham, ananas)
Capricciosa (tomaat, kaas, ham, artisjok, 
chorizo)
Quattro stagioni (tomaat, kaas, champig-
non, paprika, ham, salami)
Quatro formaggi (tomaat, 4 soorten kaas)
Caprese (tomaat, kaas, pikante worst, 
paprika, aubergine, knoflook)
Dario (tomaat, kaas, aubergine, gorgon-
zola, chorizo)

€   5,50
€    6,50
€    7,50
€    7,50
€    7,50
€    7,50

€    7,50

€    8,00

€    8,50

€    8,50
€    8,50

€    9,00

€    9,50
€    8,50

€    9,50

de lekkerste 

pizza’s
van de regio

Pollo (tomaat, kaas, stukjes kip, uien, 
paprika)
Pollo speciaal (tomaat, kaas, pikante kip, 
uien, paprika, knoflook) 
Kebab (tomaat, kaas, kebab)
Shoarma (tomaat, kaas, shoarma)
Bolognaise (bolognaise saus, kaas)
Al tonno (tomaat, kaas, tonijn, uien, kap-
pertjes )
Fruite de mare (tomaat, kaas, zeevruch-
ten) 
Scampi (tomaat, kaas, scampi, knoflook, 
artisjokke, olijven)
Bakelnaartje (tomaat, kaas, spek, ei)
Campagniola (tomaat, kaas, champig-
nons,  
spinazie, aubergine, uien, knoflook)
Sofia Loren (tomaat, kaas, parmaham,  
champignon, ei)
Calzone (tomaat, kaas, ham, salami,  
kebab of shoarma of kip of pikante 
kip) 
Smullertje ( tomaat, kaas, champignons, 
paprika, ham, chorizo, pikante kip kebab) 

€    9,50

€    9,50

€    9,00
€    9,00
€    8,50
€    9,50

€  10,00

€  10,00

€    8,00
€    9,00

€    9,50

 €  10,00

  
€  11,00

Durum met 1 saus

Döner
Shoarma
Kipfilet
Pittige kip

Döner
Shoarma
Kipfilet
Pittige kip

Döner 
Shoarma
Kipfilet
Pittige kip

Döner
Shoarma
Kipfilet
Hamburger
Shaslick
Spareribs
Bami
Nasi
Schnitzel
Kipsaté
Pittige kip
Halve haan
Loempia
Varkenshaas met champignon roomsaus

1 persoon (3 soorten vlees)
2 persoon (3 soorten vlees)
4 persoon (3 soorten vlees)

€    6,00
€    6,00
€    6,00
€    6,00

€   5,50
€    5,50
€    5,50
€    5,50

€    7,50
€    7,50
€    7,50
€    7,50

€    9,00
€    9,00
€    9,00
€    8,50
€    9,50
€    9,50
€    8,50
€    8,50
€    8,50
€    8,50
€    8,50
€    7,50
€    6,50
€    8,50

€  15,00
€  25,00
€  45,00

Kapstok met 1 saus

Kapsalon met 2 sauzen

Schotels met 3 sauzen

Cafetaria, Pizzeria, Grillroom

De Smuller
Dierdonkpark 4 ● 5709 PZ Helmond

Telefoon:   +31 (0)492 34 74 06
 
Openingstijden:
Maandag: Gesloten
Dinsdag:  16.00-24.00
Woensdag: 16.00-24.00
Donderdag: 16.00-24.00
Vrijdag:  16.00-24.00
Zaterdag:  16.00-24.00
Zondag:  16.00-24.00

Bezorgkosten:
in Helmond €  2,50, vanaf €  12,50  gratis.

buiten Helmond €  5,00, vanaf €  20,00 gratis.

Shoarma/ shaslick
Kebap/shaslick
Shoarma/kip 
Kebab/kip
Shoarma/pittige kip
Kebap pittige kip
Shoarma kebap
Shoarma spareribs
Kebab spareribs

€  12,50
€  12,50
€  12,50
€  12,50
€  12,50
€  12,50
€  12,50
€  12,50
€  12,50

Mix schotels met 3 sauzen

Mix grill per persoon met 3 sauzen
BEZORGSERVICE:

0492-347425

           

Rekenen

Al een tijd is er een raam gebars-
ten in het leslokaal. 
Nu na de zomervakantie begint 
de groep met de eerste les in 
breuken.
De eerste vraag die de meester
stelt is of er al iemand in de klas
is die weet wat een breuk is.
Steekt Marieke haar vinger op
en zegt ja, “kijk maar eens naar 
dat raam”

            

            



Poppodium Lakei september 2013
Woensdag 4 september 2013
Moon Safari (support Day Six)
In 2011 werden we aangenaam verrast 
door de release van ‘Lover ‘s End’ van 
het Zweedse Moon Safari. Een album 
waarop de jonge band geweldige 
meerstemmige zang wist te combineren 
met melodieuze rock, pop en symfo. 
Met hun optreden in datzelfde jaar 
in het stampvolle café van Lakei wist 
de band toen grote indruk te maken. 
Vervolgens verscheen het live dubbel 
album ‘Gettysburg Adress’ en kon de 
wereld kennis maken met het live geluid 
van de band. Liefhebbers van bands 
als Crosby, Stills Nash & Young, The 
Beatles, Porcupine Tree en de Beach 
Boys wisten wel raad met de muziek van 
de zes Zweden. Binnenkort verschijnt 
hun nieuwe album en de sympathieke 
Zweden doen een rondje Europa om dat 
nieuwe album te promoten. Helmond 
kan dan natuurlijk niet ontbreken….

 

Support wordt verzorgd door regionale 
helden Day Six die tijdens dit optreden 
hun nieuwe toetsenist voorstellen….

Zondag 8 september 2013
Lakei Stage tijdens Impact 
Festival 
Evenals vorig jaar zal Lakei ook dit jaar 
nadrukkelijk aanwezig zijn tijdens het 
Impact Festival, het gratis toegankelijke 
muziekfestijn voor jong en oud.
Lakei is verantwoordelijk voor het 
Lakei Alternative Stage. De naam 
zegt het al: Lakei biedt een ietwat 
alternatief programma aan dat prima 
aansluit bij de programmering van het 
hoofdpodium. Op het podium van Lakei 
zal worden opgetreden door bands als 
The Gooch (winnaars van The Battle 
Of The Bands, met hun aanstekelijke 

pop/rock), Gingerpig (zonder meer 
één van de beste bands van ons land 
met onweerstaanbare mix van groove 
en rock), Pigeon Toe (één van de best 
bewaarde geheimen uit Duitsland, voer 
voor de liefhebbers van met name Tool), 
en Black Bone (rock). En nogmaals: alles 
is gratis toegankelijk. Meer info via 
http://www.stichting-impact.nl/

Zaterdag 14 september 2013 
Frames & Nem-Q & Cartographer
Drie fantastische bands voor een zacht 
prijsje. Deze bands verdienen het om 
gehoord te worden!
Liefhebbers van het instrumentale 
(post) rock genre kennen Frames natuur-
lijk naar aanleiding van de release 
van hun geweldige 2e album ‘In Via’. 
Complexe maar altijd melodieuze passa-
ges, waarin altijd oog en oor is voor de 
muzikale details. Van gitaarmuren tot 
romantische melodieën, van innova-
tieve drumpatronen tot prachtige 
piano stuk ken; het komt allemaal voorbij 
in de muziek van de vier getalenteerde 
Duitsers. Vooral ook live komt de muziek 
van Frames pas echt goed tot z’n recht.

Nem-Q is een progressieve rock/
metal formatie die in 2007 haar de buut 
‘Opportunities Of Tomorrow, uit brachten 
waarop we kennis konden maken met 
hun mix van melodische rock/metal, 
jazz/fusion ritmes en pop rock invloeden. 
Vervolgens ver scheen het album ‘301.81’ 
waarop dui de lijk werd dat de band 
vooral in compositorisch opzicht grote 
stappen had gezet, middels complexere 
melo dieën en zanglijnen, zwaardere 
riffs en een meer duistere toonzetting.
Cartographer treedt aan met maar 
liefst drie gitaristen en weet daardoor 
een geweldig geluid te creëren.Met 
de sound die de jonge band uit Tilburg 
weet neer te zetten maken ze duidelijk 
dat je geen frontman of frontvrouw 
nodig hebt om de aandacht van het 
publiek vast te houden. Geïnspireerd 

door bands als Muse, Oceansize en 
Karnivool zijn ze constant op zoek 
naar het perfecte geluid dat varieert 
van intense en krachtige explosies tot 
dromerige harmonieën. 

Vrijdag 20 september 2013
Transport League 
Wie kent B-Thong nog? De band die 
behoorlijk succes had in Europa en in 
1994 bijvoorbeeld speelde op Dynamo 
Open Air? Het brein achter die band 
destijds was Tony Jelencovich. En 
juist hij is nu terug met zijn tweede 
geesteskind: Transport League (en ook 
zij speelden ooit op DOA!!!). Transport 
League werd in 1995 opgericht na het 
vertrek van Jelencovich uit B-Thong. 
Transport League stond vooral voor 
technisch knap uitgevoerde, strakke, 
logge maar ook groovende metal. En 
zie daar: ze zijn weer terug! En hoe!! 
Het nieuwe album ‘Boogie From Hell’ 
laat een geïnspireerde band horen, een 
band die het nog steeds kan. Nog steeds 
is het hard, strak en log maar we horen 
vooral ook veel ‘boogie’ terug in het 
nieuwe werk van Transport League. 

En we weten vanuit het verleden dat 
de band vooral ook live indruk weet te 
maken. Wij verheugen ons in ieder geval 
nu al op de ‘Boogie From Sweden, of 
nee, Hell’.

Reeds bevestigd voor oktober 2013:
vrijdag 11 oktober 2013 
Boo Boo Davis (Mississippi Blues)
zondag 13 oktober 2013  
Damian Wilson, solo & acoustic
zaterdag 19 oktober 2013  
CCC Inc (met 3 leden van Doe Maar!!!)
Vrijdag 25 oktober 2013
Beardfish (top van de Zweedse progrock)
Zaterdag 26 oktober 2013
Ty Garner (Engelse blues)

Voor info en kaartverkoop:
www.lakeihelmond.nl
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Programma september Filmhuis Helmond
Kapringen
Do. 5 sep. 20.00 uur vr. 6 sep. 14.00 uur za. 7 sep. 19.30 uur 
ma. 9 sep. 19.30 uur di. 10 sep. 21.30 uur za. 14 sep. 21.50 uur 
zo. 15 sep. 19.00 uur 
Psychologische thriller waarin de bemanning van een 
Deens vrachtschip wordt gegijzeld door Somalische piraten, 
geproduceerd door de makers van Jagten en Borgen.
Het vrachtschip MV Rozen koerst richting de haven als het 
wordt gekaapt door Somalische piraten. Onder de bemanning 
bevinden zich de scheepskok Mikkel en de ingenieur Jan. Ze 
worden gevangen gezet en betrokken in een cynisch spel op 
leven en dood. De miljoeneneis aan losgeld is de start van 
dramatische en psychologische onderhandelingen tussen de 
directeur van de vaarmaatschappij en de Somalische piraten. 
De hoop op een goede afloop wordt danig op de proef gesteld.
Regie: Tobias Lindholm

The Last Elvis
Vr. 6 sep. 19.30 za. 7 sep. 21.30 uur zo. 8 sep. 19.00 uur ma. 9 
sep. 21.30 uur di. 10 sep. 14.00 uur di. 10 sep. 19.30 uur
Argentijns tragi-komisch drama over een Elvis-imitator die 
door een tragisch ongeval zijn leven herziet.
Overdag is Carlos Gutierrez een lusteloze fabrieksarbeider. 
Maar ‘s nachts is hij een ster in de glamoureuze wereld van 
celebrity-imitators in Buenos Aires. Zijn absolute geloof de 
reïncarnatie van Elvis te zijun leidt echter tot de complete 
ontkenning van zijn eigen realiteit. Wanneer zijn ex-vrouw 
een ongeluk krijgt en hij plots voor zijn dochter Lisa Marie 
moet zorgen, is hij genoodzaakt zijn prioriteiten te herzien.
De debuterende Argentijnse regisseur Armando Bo is bekend 
als co-auteur van Alejandro Gonzáles Iῆárritu’s Biutiful.
Regie: Armando Bo

More than Honey
Vr. 6 sep. 21.30 uur zo. 8 sep. 15.00 uur zo. 15 sep. 15.00 uur 
ma. 16 sep. 19.30 uur di. 17 sep. 14.00 uur
Documentaire waarin geprobeerd wordt de oorzaak te vinden 
van de enorme bijensterfte die wereldwijd plaats vindt.

Al vijftien jaar doet zich over de hele wereld een angst-
aanjagend fenomeen voor; honderdduizenden kolonies van 
honing bijen lijken van de aardbodem te verdwijnen. 
Een virus? De grote hoeveelheden pesticiden? De industriali-
sering van de honingsector? Niemand lijkt een antwoord te 
hebben. Maar één ding staat als een paal boven water: het 

lot van de natuur en van de mens is nauw verbonden met 
dat van de bijen. Op zoek naar antwoorden en verklaringen 
neemt regisseur Markus Imhoof ons mee op een reis naar 
de wereld van de honingbijen en bezoekt daarbij Australië, 
China,  Verenigde Staten en Zwitserland.
Regie: Markus Imhoof

Zondagmiddag 8 september vertoning van de documentaire 
met extra activiteiten rondom de wereld van de bijen! Zie 
website, nieuwsbrief en persberichten voor het programma.

Tabu
Do. 12 sep. 20.00 uur vr. 13 sep. 14.00 uur za. 14 sep. 19.30 
uur ma. 16 sep. 21.30 uur di. 17 sep. 20.00 uur
Aurora, een temperamentvolle, flamboyante maar ook verbit-
terde oude dame, Santa, haar Kaapverdische huishoudster en 
Pilar, haar sociaal bewogen buurvrouw, wonen op dezelfde 
verdieping van een appartementencomplex in Lissabon. 
De oude dame brengt vooral veel tijd door in het casino waar 
ze al haar geld vergokt, intussen haar grip op de realiteit 
verliezend. Wanneer Aurora ernstig ziek wordt opgenomen in 
het ziekenhuis, heeft ze nog één mysterieus verzoek aan Pilar 
en Santa: het zoeken naar een man uit haar verre verleden. 
Ooit leidde Aurora namelijk een avontuurlijk bestaan vol 
romantische verwikkelingen in het Mozambique van de jaren 
‘60, aan de voet van de Tabu, waar ze verliefd werd op de 
knappe avonturier Ventura.

Tabu won vele prijzen op Internationale Filmfestivals, o.a. in 
Berlijn, Gent en Toronto.
Regie: Miguel Gomes

Blancanieves
Do. 19 sep. 20.00 uur vr. 20 sep. 14.00 uur vr. 20 sep. 21.45 uur 
za. 21 sep. 19.30 uur zo. 22 sep. 15.00 uur ma. 23 sep. 21.45 
uur di. 24 sep. 19.30 uur
Blancanieves vertelt het verhaal van Sneeuwwitje zoals dat 
nog nooit eerder gedaan is.
Meervoudig Goya Winnaar (de Spaanse Oscar) Pablo Berger 

Kapringen More than Honey
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brengt met Blancanieves een hommage aan de stomme 
film en aan de expressionistische Europese cinema van de 
jaren ’20, waarin de Spaanse sfeer wordt versterkt door de 
prachtige flamenco-soundtrack.
Er was eens een meisje, Carmencita, wiens moeder bij haar 
geboorte stierf. Toen haar vader, een gevierde toreador, 
tijdens een van zijn gevechten verlamd raakte, werd ze 
onderworpen aan de strenge opvoeding van haar stiefmoeder. 
Al snel blijkt dat deze geen goede bedoelingen met 
Carmencita heeft en zelfs broedt op een plannetje om haar 
een kopje kleiner te maken. Maar gelukkig ontmoet ze een 
stel stierenvechtende dwergen die wel van aanpakken weten. 
Zij nemen Carmencita op in hun selecte groepje en benoemen 
haar tot ‘Blancanieves’, Sneeuwwitje. Samen bereiden ze hun 
nieuwe groepslid voor op het ultieme arenagevecht, waar zij 
zal moeten bewijzen dat ook vrouwen hun mannetje kunnen 
staan.
Regie: Pablo Berger

To the Wonder
Vr. 20 sep. 19.30 uur za. 21 sep. 21.30 uur zo. 22 sep. 19.00 uur 
ma. 23 sep. 19.30 uur di. 24 sep. 14.00 uur di. 24 sep. 21.30 uur
Romantisch drama van Gouden Palm winnaar Terrence Malick 
(Tree of Life, The Thin Red Line).
Geliefden Neil en Marina hebben zich teruggetrokken op een 
Frans eiland waar ze genieten van elkaar en hun ongelukkige 
verleden achter zich proberen te laten. Neil denkt met 
Marina de vrouw van zijn dromen te hebben gevonden, en 
belooft haar eeuwige trouw. Als twee jaar later de liefde wat 
verwatert, ontmoet Neil zijn oude vlam Jane. De twee worden 
hopeloos verliefd en dat brengt Neil in een lastige positie. 
Marina twijfelt ondertussen aan haar liefde voor Neil en 
vraagt priester Father Quintana om advies. Father Quintana is 
zelf in conflict met zijn geloofsovertuiging, hij voelt niet meer 
de toewijding die hij in de begindagen had. Neil’s tweestrijd 
met de twee vrouwen en Father Quintana’s strubbelingen 
met het geloof zorgen ervoor dat beide met verschillende 
vormen van liefde leven. Hoe verandert, tergt of verrijkt de 
toewijding aan je geliefde of je geloof je leven?
Regie: Terrence Malick

Mariage à Mendoza
Do. 26 sep. 20.00 uur vr. 27 sep. 14.00 uur vr. 27 sep. 21.30 uur 
za. 28 sep. 19.30 uur zo. 29 sep. 19.00 uur ma. 30 sep. 21.30 
uur di. 1 okt. 19.30 uur
Van Parijs naar Buenos Aires, en vanaf daar naar Mendoza. 
De broers Antoine en Marcus zijn op weg naar de bruiloft 
van hun neef in het westen van het land. Argentinië, het 
grote avontuur waar ze al zo lang van dromen. Maar bij hun 
aankomst in Buenos Aires blijkt dat het helemaal niet zo 
goed gaat met Antoine: hij is net door zijn vrouw gedumpt. 
Marcus gaat tot het uiterste om er zijn broertje weer bovenop 
te helpen. Van zwoele nachten in de hoofdstad tot de pracht 
en praal van de maanvallei. Onderweg ontmoeten ze een 
helderziende receptionist, een goddelijke schoonheid, stenen 
die geluk brengen... Op hun weg naar de bruiloft vinden de 
twee broers elkaar terug. Maar net als Antoine wat opknapt, 
is het Marcus die afknapt...
Regie: Edouard Deluc

Cherchez  Hortense
Vr. 27 sep. 19.30 uur za. 28 sep. 21.30 uur zo. 29 sep. 15.00 uur 
ma. 30 sep. 19.30 uur di. 1 okt. 14.00 uur di. 1 okt. 21.30 uur
Franse komedie over een vrouw die haar echtgenoot dwingt 
om een verblijfsvergunning aan zijn machtige vader te vragen.
Damien, een professor gespecialiseerd in de Chinese 
beschaving, wordt door zijn vrouw onder druk gezet om 
zijn vader, een hoge ambtenaar, te contacteren in verband 
met Zaria Velickovic, een vrouw die niet over de nodige 
verblijfspapieren beschikt. Iets vragen aan zijn vader is voor 
Damien echter een ware marteling, iets wat hij dan weer niet 
aan zijn vrouw durft toe te geven. Ondertussen toont zijn 
vrouw een ongezonde interesse in één van de toneelspelers 
uit haar toneelgroep en geraakt Damien in de ban van Aurore, 
een charmante jongedame die dezelfde interesses deelt en 
zelfs interesse toont voor hem...
Regie: Pascal Bonitzer

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

www.filmhuis-helmond.nl             info@filmhuis-helmond.nlTo the wonder

Mariage à Mendoza
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Wist u dat? 
Il Borgo ook uw thuis- of straatfeest 
faciliteert. 

Catering: 
De lekkerste Italiaanse gerechten 
volledig volgens uw wensen. 

Verhuur: 
Van partytent tot mobiele bar en van 
borden tot koelkast. Alles wat u nodig 
heeft voor een geslaagd feest 
verzorgen wij graag.  

Helmonds Bier: 
Uiteraard leveren wij Helmonds eigen 
bier “De Vijfhoeck 1515” op fust of in 
fles voor een extra Helmonds tintje 
aan uw feest. 

Buurt-, tuin-, familie- of straatfeest? 

Wist u dat? 
U bij Il Borgo moet zijn voor de 
lekkerste Italiaanse koffie, thee, ijs en 
lunchgerechten. 

Winkel, ijssalon en lunchroom: 
Dagelijks maken onze barista’s de 
lekkerste koffies en onze Italiaanse 
koks de smakelijkste lunchgerechten. 
Geniet u ook van onze bonbons of 
kom voor een leuk cadeau-idee. 

Iets te vieren? 
In het sfeervolle en oudste pand van 
Helmond “het huis met de luts” 
verzorgen wij graag uw feest in één 
van onze prachtige ruimtes. Komt u 
vrijblijvend langs voor een offerte. 

Markt 7, Helmond 
tel. 0492 537715 

Kijk voor meer informatie bel naar 06-42072504 of mail naar
info@doeselaarevents.nl

Like onze facebookpagina en blijf op de hoogte van de
laatse nieuwtjes www.facebook.com/DoeselaarEvents

 

BabyShower Boxen
Alles in een box om een leuke babyshower te organiseren,

uiteraard zijn deze uit te breiden met diverse extra’s. 
Voor het verzorgen/aankleden van je babyshower kun je

ook bij ons terecht, neem contact op voor meer informatie.

Events
Doeselaar

   o           

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

Ook verkoop van 2e hands fietsen.

 0492 - 55 94 28 / 06 - 481 91 606 
Edwin Raats
Damhertlaan 27
Helmond - Brouwhuis
Gratis haal- en brengservice voor Dierdonk!

pag 3  edwin ra ts jul  2 12 p f   1   19 6 2012   11 5 1

Voor uw caravan, camper, vouwwagen of boot

Officiële stalling met vergunning, goede service,
ruime plaatsen en lekker dichtbij

(± 15 minuten rijden, aan Deurneseweg)

Halen: even bellen wij zetten hem klaar
Brengen: even bellen wij zetten hem weg

Kom vrijblijvend kijken

Tel: 0478-583048

Caravanstalling Droesen

C

           

            



Scouting Paulus: Openingweekend en 
Dierdonkdagen

Openingsweekend Scouting 
Paulus in Bakel 
Het is weer voorbij die mooie zomer, 
eindelijk kunnen we een keertje zeggen 
dat de zomer mooi is geweest. En dan 
hopen wij nu ook dat ons komende 
scoutingseizoen ook net zo mooi gaat 
worden. Toen ik dit moest schrijven 
was ons openingsweekend in Bakel nog 
toekomst en nu u dit leest is het al weer 
achter de rug. 

We zijn in elk geval weer net als vorig 
jaar naar de Kuunderstse heide ge
weest. Dit is een kampeerterrein van 
Jong Nederland in Bakel en dit terrein 
ligt tussen Bakel en Deurne. Het is 
voor ons het ideale terrein voor een 
openingsweekend. Het is groot genoeg 
voor al onze tenten en dat zijn er nog 
al wat, en dan nog is er genoeg ruimte 
over om te spelen. Voor ons is het 
openingsweekend eigenlijk wel het 
gezelligste weekend van het jaar, we 
zijn dan met de gehele groep (alle leden 
en leiding ) op stap en dat geeft toch 
altijd weer een apart sfeertje Ook het 
overvliegen waarbij de oudste leden 
van speltakken naar de volgende speltak 
gaan maakt het weekend speciaal .

Deze interne volksverhuizing veroor
zaakt nogal wat verschuivingen met 
leden binnen de speltakken en dat sluit 
dan weer naadloos aan bij het volgende 
onderwerp.

Dierdonk dagen
Scouting Paulus heeft al meerdere ma
len zijn opwachting gemaakt op de 
dierdonkdagen en ook dit jaar zullen wij 
weer aanwezig zijn om bezoekers kennis 
te laten maken met onze Scouting vere
ni ging. Deze keer willen we kinderen 
kennis laten maken  met de bevers (47 
jaar) en de welpen van de donderdag
avond groep (710 jaar). 
Maar we willen ook graag de ouders 
van deze kinderen kennis laten maken 
met scouting, want zonder deze ouders 
hebben we ook geen scouting. Kinderen 
in de leeftijd van 410 jaar oud weten 
vaak nog niet wat er allemaal te halen 
is op verenigingsgebied en daardoor zijn 
het vaak de ouders die een eerste keuze 
maken bij welke vereniging hun zoon 
of dochter lid gaat worden. Daarom 
willen wij graag kinderen en ouders 
uitnodigen om mee te komen doen 
tijdens deze dierdonkdagen en “beleef 
het scoutinggevoel”. 
Hebben we een beetje uw interesse 
gewekt voor de bevers of de welpen van 
de donderdagavond, laat dan uw zoon 
of dochter eens komen kijken tijdens de 
inloopavonden in september 

Bever inloopavonden. (vrijdagavond)
In september organiseren we enkele 
vrije inloopavonden, uw kind kan dan 
zonder enige verplichting komen kijken 

en mee doen om te ervaren of bever 
zijn ook iets voor hem of haar kan zijn. 
Probeer het eens en kom eens binnen, 
u hoeft uw kind daarvoor niet aan te 
melden!!!!!!!!!! 
vrijdag 13 sept van 18.30 – 20.00 uur. 
vrijdag 20 sept van 18.30 – 20.00 uur. 
vrijdag 27 sept van 18.30 – 20.00 uur. 

Welpen inloopavonden. (donderdag
avond)
In september organiseren we enkele 
vrije inloopavonden, uw kind kan dan 
zonder enige verplichting komen kijken 
en mee doen om te ervaren of welp 
zijn ook iets voor hem of haar kan zijn. 
Probeer het eens en kom eens binnen, 
u hoeft uw kind daarvoor niet aan te 
melden!!!!!!!!!! 
donderdag 12 sept van 18.30 – 20.30u. 
donderdag 19 sept van 18.30 – 20.30u. 
donderdag 26 sept van 18.30 – 20.30u. 

www.scoutingpaulus.com
www.facebook.com/scouting paulus helmond
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EEn vErtrouwd adrEs 

voor hEt plaatsEn

of lEvErEn van

complEtE badkamErs 

En

tEgElvloErEn
             

Corstiaan Stoeffe

 

info@coscom.nl
www.coscom.nl

 

CosCom

Torteltuin 9
5754 HA Deurne

Nederland
0493 - 842607

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

Computer reparatie, verkoop,
netwerk aanleg en webdesign

                 

Vragen over zorg? 
Bel de Zorgcentrale 0900 - 899 8636 

(€ 0,01 per minuut) of kijk op 
www.zorgboog.nl

Zorg voor alle generaties!
Bij de Zorgboog staan we klaar voor alle generaties. Iedereen, 
 ongeacht welke leeftijd, kan bij ons terecht voor een breed 
pakket aan diensten in wonen,  welzijn en zorg. Van zwanger
schaps be geleiding, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg tot 
 gemaksdiensten,  cursussen en verpleging en verzorging. 

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

Bekijk ook ons digitale magazine Fijn! 
op www.zorgboogmagazine.nl
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Zomaar een dagje: Dierenkliniek Brouwhuis

Het belang van een diagnose…
Wolfje is de naam van een prachtige 
jonge Tsjecho-Slowaakse Wolfhond. Een 
ras dat is ontstaan door het kruisen van 
Duitse herdershonden met wolven. Het 
genetisch materiaal van dit ras bestaat 
voor een belangrijk deel dus uit wilde 
wolven DNA. Het levert daardoor hele 
mooie, maar opvoedkundig ook zeer 
uidagende honden op, waarbij een 
goede socialisatie van groot belang is. 

Wolfje is vier maanden als hij voor het 
eerst bij ons de kliniek binnenstapt, en is 
nog wat schuchter en onzeker. Hij loopt 
al een tijdje rond met huidklachten: 
kaal heid rond de ogen en op de poten 
en matige jeuk. Hiervoor is hij al en-
kele malen bij een andere dierenarts 
geweest, maar geen enkele behandeling 
heeft tot nog toe de klachten doen 
verminderen. 
De klachten begonnen rond de twee 
maanden leeftijd, en de dierenarts 
dacht op dat moment aan een infectie 
met demodexmijten (ook wel bekend als 
‘puppy-schurft’). Niet zo’n rare gedachte 
gezien het moment van ontstaan, het 
type huidafwijkingen en de lokalisatie 
hiervan. Normaal dient de diagnose te 
worden bevestigd door middel van een 
huidafkrabsel (het afschrapen van de 
bovenste huidlaag voor microscopisch 
onderzoek), maar wolfje raakt al snel in 
paniek als hij moet worden onderzocht. 
Hoe dan ook, van een huidafkrabsel 
is het nooit gekomen. Toch wordt, 
vanwege de sterke verdenking, een 
behandeling tegen demodex gestart. 

Na twee maanden behandelen zijn de 
klachten nog niet weg, sterker nog, 
ze lijken uit te breiden. Wolfje komt 
uiteindelijk bij ons terecht voor een 
second opinion. En ja, het eerste wat 
je denkt als je zijn huidklachten ziet is: 

Demodex! Omdat een behandeling 
hiertegen soms langdurig en altijd erg 
intensief is, en omdat er tot nu toe 
nog weinig succes is geboekt willen we 
toch wel heel graag dat huidafkrabsel 
maken. Alleen moet Wolfje daarvoor 
wel een beetje meewerken…. en dat 
is nu juist wat hij niet doet! Gelukkig 
is daar in zulk soort situaties altijd 
nog ‘de verdovingsspuit’! En dus lukt 
het uiteindelijk toch om een aantal 
afkrabsels te maken. De afkrabsels 
worden onderzocht en …(u voelt 
natuurlijk al een beetje aan waar het 
naartoe gaat) … Geen Demodex! Niet 
zo verwonderlijk dus dat de ingestelde 
behandeling niet werkt! Rest natuurlijk 
de vraag: ‘wat is het dan wel?’. Om 
hier een antwoord op te krijgen nemen 
we, nu Wolfje toch nog slaapt, enkele 
huidbiopten af. 

De biopten worden onderzocht door 
een patholoog en enkele dagen later 
komt dan het verlossende woord: Geen 
bacteriële infectie, geen gist infectie, 

geen schimmelinfectie en ook geen 
mijteninfectie maar een ontsteking van 
de huid met waarschijnlijk een aller-
gische oorzaak. Met andere woorden: 
Wolfje heeft een allergie!
Met de eigenaar wordt een stappenplan 
gemaakt om op te sporen waarvoor 
zij allergisch is. Dit is niet altijd een 
makkelijke klus, maar als we er achter 
weten te komen kunnen we de oorzaak 
proberen aan te pakken! 
Ondertussen gaat de eigenaar met 
Wolfje naar de hondenschool zodat ze 
ook wordt bij gestaan in de opvoeding. 
Dit zal toekomstige onderzoeken hope-
lijk wat vergemakkelijken

Stef Koolen, 
Dierenarts Dierenkliniek Brouwhuis

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

          



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

MINIGRAVER VERHUUR
M.VERHOEVEN

Coendersberglaan 63 Helmond Tel: 06 53382407

  

            

First Lego League
De Hi/level locatiegroep 
van basisschool Dier-
donk gaat ook dit jaar 
weer deelnemen aan de 
First Lego League!

De FIRST® LEGO® League (FLL®) is sinds 1986 een welbekend 
mondiaal spektakel. Ruim 200.000 jongeren van 9 tot en 
met 15 jaar uit 62 landen worden tijdens dit evenement 
geïnspireerd de maatschappelijke rol van techniek en 
wetenschap te onderzoeken aan de hand van verschillende 
opdrachten.

In de Benelux organiseert Stichting Techniekpromotie samen 
met 22 regionale partners de FIRST LEGO League Benelux. Dit 
is een spin-off van de internationale wedstrijd waar jaarlijks 
ruim 400 teams uit Nederland en België aan deelnemen. Een 
FLL team bestaat uit maximaal 10 jongeren en een volwassen 
coach. De teamsamenstelling kan variëren van klasgenoten 
tot clubleden van een sportvereniging, scouting of vaste 
vriendengroep. De teams binden in regiofinales de strijd met 
elkaar aan voor een felbegeerde plaats in de Beneluxfinale. 
De beste teams van de Benelux krijgen de gelegenheid hun 
land te vertegenwoordigen tijdens de Europese finale of de 
wereldfinale in Amerika.

De succesformule van de FIRST® LEGO® League steekt in 
op drie terreinen: Onderzoek, Robotica en Core Values. Per 
categorie zijn bekers te verdienen. Uiteindelijk gaat het team 
dat het beste presteert op alle onderwerpen naar huis met 
de prestigieuze Champions Award. Deze prijs geeft direct 
toegang tot deelname aan een van de internationale finales.

Onderzoek
Binnen het jaarlijks wisselende thema doen teams 
onderzoek naar een zelfgekozen vraagstuk. Om tot een 
innovatieve oplossing te komen mag de hulp van experts, 
het FLL® projectteam of regiopartners worden ingeschakeld. 
Creatieve teams verrassen de jury elk jaar weer met out of 
the box oplossingen die in het verleden zelfs hebben geleid 

tot patentaanvragen. De onderzoeksuitkomsten worden 
beoordeeld op basis van een teampresentatie.

Robotica
Bij de FIRST LEGO League draait het voor een groot deel 
om robots. Teams ontwerpen, bouwen en programmeren 
een robot die in wedstrijdverband autonoom een aantal 
missies kan uitvoeren. Met het uitvoeren van de missies zijn 
punten te behalen. Daarnaast beoordeelt de jury de robot 
op inventiviteit, robuustheid en stabiliteit. De robot wordt 
gebouwd met behulp van LEGO® MINDSTORMS® NXT.

Core Values
De Core Values zijn de kernwaarden van het FIRST LEGO 
League programma. Teams worden naast hun robot- en 
onderzoeksprestaties ook beoordeeld op de manier waarop 
er is samengewerkt, sportief is omgegaan met andere teams 
en de bereidheid tot het helpen van elkaar. 

Basisschool Dierdonk heeft positieve ervaring met de FLL we 
zijn al enkele keren in de prijzen gevallen: 

Wij wensen de Hi/level groep heel veel succes 
en plezier met deze uitdaging!

Meer informatie is te vinden op 
www.fll-brabant.nl 

(advertentie)

Onderwijs44

        



Cultuur 45

September in het Annatheater
Vanaf maandag 2 september start een nieuwe cursus 
Mindfulness in het Annatheater
Wil je de ontspanning van de vakantie vasthouden? Werk 
en gezin beter combineren? Minder piekeren? Of ‘gewoon’ 
meer genieten in het hier-en-nu? Dan is Mindfulness vast wat 
voor jou. Op maandag 2 september start de 8-weekse cursus 
Mindfulness.
Voor aanmelding of informatie: 
Susanne Biemans, tel. 06-10849315, 
e-mail: info@congruens.nl,  www.congruens.nl

Vanaf  9 september gratis proeflessen acteren op de Jeugd
theaterschool Annatheater 
In de week van 9 september begin nen de cursussen op onze 
Jeugd theaterschool weer. Vanaf deze dag kun je gratis en 
vrijblijvend een les volgen. Zie voor dag en tijd cursussen op 
www.annatheater.nl .
Waarom zou je eigenlijk gaan toneelspelen? Je weet van 
film en TV hoe spannend het kan zijn. Als er goed geacteerd 
wordt, vergeet je dat het niet echt is. En goed acteren, dat 
kun je leren! Het is natuurlijk hartstikke leuk om samen met 
anderen een toneelstuk te maken. En door toneellessen te 
volgen is voor de klas staan ineens veel makkelijker.
Voor meer informatie: Lavínia Germano, tel: 0492 547573 
e-mail: laviniagermano@annatheater.nl; www.annatheater.nl

Vanaf 9 september gratis proeflessen Muziekpakhuis049
Altijd al muzieklessen willen nemen? De moderne muziek-
school Muziekpakhuis 049 breidt zich uit en zal binnenkort 
ook muzieklessen geven in het Helmondse Annatheater. 
Muziekpakhuis049 geeft niet alleen 1 op 1 lessen maar ook 
duo lessen  en /of  lessen in groepsverband. Wij hebben een 
concept waarin het lesgeven prik kelend en stimulerend werkt 
voor de leerling (ook minder gemotiveerde leerlingen ). 
Muziekpakhuis heeft goed opgeleide, bevlogen musici in haar 
team met passie voor muziek maken en les geven. Muziek 
maken met plezier is onze motto!
In de week van 9 zullen gratis proef essen worden aange-
boden voor; gitaar, bas, piano en zang. Op deze manier kan 
iedereen vrijblijvend kennis maken met de docenten en onze 
lesmethodes. 
Voor informatie en aanmelding: tel: 0622977120;
www.muziekpakhuiso49.nl 

Maandag 16 september gratis proefles acteren voor 
volwassenen in het Annatheater
Misschien weet je niet wat je je bij ac teer lessen voor moet 
stellen. Op maandag 16 september om 19.45 uur begint de 
cursus acteren in het Anna theater en kun je gratis een proef-
les volgen om te kijken of het iets voor je is.

In deze cursus krijg je handvatten aan gereikt waarmee je 
leert hoe je een rol kunt opbouwen en een emotie kunt 
spelen. Deze cursus is behalve voor beginners ook geschikt 
voor gevorderde toneelspelers, bijvoorbeeld acteurs bij een 
amateurtoneelgezelschap.
Voor meer informatie: Lavínia Germano, tel: 0492547573, 
e-mail: laviniagermano@annatheater.nl, www.annatheater.nl.

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

Reserveren:
reserveren@annatheater.nl,  via tel. no. 06 28104333

            



Bij Auto Mertens kunt u óók terecht voor onderhoud, reparatie en 
garantiewerkzaamheden voor uw Volkswagen, Audi, Seat en Skoda.  
Dit geldt natuurlijk ook voor lease auto’s! 

Auto Mertens staat voor u klaar.  Met vestigingen in Bakel en Gemert. 
Kijk voor meer informatie op www.automertens.nl

Bakel | Bolle akker 13 
T. 0492-340765 
E. bakel@automertens.nl

Gemert | Scheiweg 9 
T. 0492-341006 
E. gemert@automertens.nl

Uw mobiliteit is onze zorg!

Oók onderhoud van VW, Audi, Seat, en Skoda!

Weet ú het al?

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

Bakel heeft
het allemaal!

 De Nieuwen Hof Groente & Fruit 
 

Voor al uw groente, fruit, salades 
en maaltijden uit eigen keuken. 

Van de Poelstraat 10 A 
5761 BW BAKEL 

T: 0492-341331, F: 0492-340342 
E: denieuwenhofgroenteenfruit@ 
kpnmail.nl

 
 

 
 
      

 
 
     

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

 

            Schoolstraat 6
5761 BV  Bakel

 www.drogisterijkanters.nl

Voor een goed en gezond advies
              voor groot en klein,

 Drogisterij Kanters-
                            Habraken

Op DinsDagmiDDag zijn wij geslOten

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

Vlees zoals 
Vlees bedoeld is...

Sieraden en 
Accessoires

Van de Poelstraat 1 • 
5761 BW Bakel • 

0492-344291 • 
www.2byoux.nl • 

            



Tot ziens in Bakel!

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

Volg ons op facebook 
en maak elke maand 
kans op een leuk kadootje!

Waardebon
Een waardebon voor een gratis 
huurauto bij reparatie of onderhoud 
bij Auto Mertens in Bakel of Gemert.

Uw mobiliteit is onze zorg!

www.automertens.nl

VAN TIEL
Dorpsstraat 29

BAKEL
COMPLEET DOE HET ZELF ASSORTIMENT

NU 2 X ZO GROOT

4   Audio/video 
4   Witgoed
4   Telefonie 
4   Reparaties 
4   Satelietontvangst

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

Openingstijden

uur

uur

12:00 

18:00 

iedere Zondag 

  

 

NU EEN NOG GROTER 
ASSORTIMENT. 

 

KWALITEIT EN  
 LAGE PRIJZEN. 

 
DORPSSTRAAT 34 

BAKEL 
 

Sint Wilbertsplein 1/A • 5761 BK Bakel  
Tel  0492 - 342200 
E-mail: info@gasterijdegoudenleeuwnl

Donderdags 
‘scheuf  mar an’ 
v.a. 18:00 uur • € 7,95

  Genieten       met een 
Gouden randje
  Genieten       met een 
Gouden randje

Vanaf  juli wo
y   

ergen e  o
  

                 

   
 l Cosme

men door
  

Muz ekhof e 7   |   5761 B          

Muziekhofje 27 | 5761BX Bakel | 0492-849817

Voorheen Myranda Totaal Cosmetiek

            



Avontuurlijke kinderopvang in een bosrijke 
omgeving aan het randje van Dierdonk.

Heeft u interesse in dagopvang of bso, bel 
ons voor een vrijblijvende rondleiding en 

informatie over onze concurrende tarieven.

Wij bieden kinderopvang van 0-4 jaar en
BSO van 4 t/m12 jaar in het groene hart van 

Dierdonk. 

Kinderdagverblijf De Bereboot
Oude Dierdonk 1, Helmond

0492-475009
www.bereboot.nl

Wanneer kom jij aan boord?
                     



Parochie H. Lambertus

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

Pastoraal team: 
pastoor drs. E.C. Seidel    (477255 pastoorseidel@live.nl 
pater S. Benjamin             (523421 simonbenja@yahoo.com 
diaken drs. P.C.G. de Vries (476345 diaken@heiligelambertus.nl 
diaken H.W. Dings             (522109 

Bereikbaarheid:

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

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

E-mail: parochie@heiligelambertus.nl. 
Website: www.heiligelambertus.nl 
En facebook.com/ParochieHeiligeLambertus

Vormsel 2014: nu al aanmelden!
In het sacrament van het Vormsel geeft God kracht en 
bezieling. Zo wil Hij helpen uit te groeien tot een in alle 
opzichte volwassen persoon. Leerlingen uit groep 8 zijn 
welkom.Aanmelden kan tot uiterlijk 11 oktober 2013. 
Het inschrijf ormulier is te downloaden via onze website 
www.heiligelambertus.nl’. 

Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling 
genomen. Na ontvangst van het inschrijformulier ontvangt u 
een schema met data en tijden. Na ontvangst van de betaling 
is de inschrijving definitief.

• Eerste les: 31 oktober 2013 16.15 uur;
• Locaties les: St. Jozefkerk, Tolpost/Bakelsedijk
• H. Mis met Vormsel: 1 februari 2014 16.30 uur St. 

Jozefkerk
• Vormheer: Vicaris-Generaal Dr. C.F.M. van den Hout

Nieuw in onze parochie: eigen rouwcentrum
Als iemand overlijdt, regelt de uitvaartondernemer meestal 
dat het lichaam wordt overgebracht naar een rouwcentrum, 
voor verzorging, opbaring en bezoek. Veelal is dat het 
centrum van Dela bij het crematorium, of van Monuta bij het 
ziekenhuis. In onze parochie is daar nu een plaats bijgekomen, 
dichterbij en intiemer. In de voormalige Leonarduskerk, met 
de ingang aan de kant van de begraafplaats. Daar huurde 
de parochie een ruimte die echter niet meer gebruikt werd, 
en zodoende ontstond het idee om met twee ondernemers 

daar een stemmige rouwkamer in te richten. Een van onze 
overledenen deze zomer is daar al opgebaard geworden. 

De voordelen zijn: voor velen dichterbij huis, maar ook: lagere 
kosten, goede bereikbaarheid, maar vooral: persoonlijker 
sfeer en bezoektijden wanneer u maar wenst. 
 
Het rouwcentrum staat open voor iedereen die er gebruik van 
wil maken, vraag in geval dat u dat wenst naar de mogelijkheid 
om in dit rouwcentrum de opbaring te houden aan de 
uitvaartondernemer. Als u de rouwkamer wilt zien, kunt u 
ook de beheerder van onze begraafplaatsen vragen (mw. H. 
Boudewijns tel. 0613-295068), ook zij kan u nader informeren. 
w.rouwcentrumleonardus.nl 

Ontmoetingsgroep voor nabestaanden
Bij voldoende aanmeldingen wil de Stichting Rouwbegeleiding 
Helmond e.o. “Omzien naar elkaar” in het najaar starten met 
een nieuwe ontmoetingsgroep voor nabestaanden die hun 
partner een half jaar of langer geleden verloren hebben.

Lotgenoten kunnen elkaar in deze groep tot steun zijn bij het 
verwerken van hun verlies en bij het zetten van de eerste 
stappen naar een ander leven. 
Een groep van maximaal acht deelnemers/sters, komt acht 
keer bij elkaar op dinsdag-middag van 14.30 u tot 16.30 uur in 
het Gezondheidscentrum Leonardus, Wethouder Ebbenlaan 
131 in Helmond.

De begeleiders hebben een opleiding 
gevolgd bij Landelijk Steunpunt Rouw 
(LSR). De ontmoetingsgroepen zijn een 
initiatief van de gezamenlijke kerken 
in Helmond, maar staan open voor 
iedereen, kerke lijk of niet kerkelijk, uit 
Helmond en om geving.

Voor meer informatie en/of aanmelding: 
Mieke Diepstraten 0492-551940
www.rouwbegeleidinghelmond.nl
info@rouwbegeleidinghelmond.nl
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Diaconie - Inloophuis De cirkel

De Cirkel in Helmond is een regionaal, 
laagdrempelig inloophuis voor mensen 
met kanker en hun naasten.
Het inloophuis is bedoeld voor een ge
sprek bij een kop koffie, een ontmoeting 
met een lotgenoot, meedoen met een 
activiteit, luisteren naar een lezing of 
op zoek naar informatie in een laag
drempelige huiskamersetting. 
Het fundament van een inloophuis 
is enerzijds een ideaal en anderzijds 
mensen (vooral vrijwilligers) die de visie 
vorm geven. Een ander fundament is 
geld. Aan sommige activiteiten is een 
kleine onkostenvergoeding verbonden, 
maar voor het grootste deel is het 
inloop huis afhankelijk van donaties en 
sponsors. Veel Helmondse bedrijven, 
organisaties en instellingen steunen 
Inloophuis De Cirkel. Kankerpatiënten 
en hun naasten kunnen ook onze steun 
goed gebruiken, en het past goed bij 
onze diaconale opdracht. 
Zie ook www.inloophuisdecirkel.nl.

Postzegels en ansichtkaarten.

Ieder jaar verzamelen veel gemeente
leden oude ansichtkaarten en post
zegels voor “Kerk in actie”. In 2012 was 
de opbrengst totaal € 33.359. € 14.325 
voor de postzegels en € 19.034 voor 
de kaarten. Hartelijk dank iedereen. 
Daar kunnen weer mooie projecten van 
worden ge steund.
Dierdonker doet u ook mee?
Eind mei hebben wij de door u in ge
lever de brillen overhandigd aan de 
stichting Pater Toon Gruyters.
Heeft u nog iets thuis in de la liggen? 
Graag inleveren bij één van de wijk
teamleden.

Pastoraat in onze kerk

Als ik je vraag naar mij te luisteren
en jij begint mij adviezen te geven, 
dan doe je niet wat ik vraag.

Als ik je vraag naar mij te luisteren 
en jij begint mij te vertellen
waarom ik iets niet zo moet voelen als ik 
het voel, 
dan neem je mijn gevoelens niet serieus.

Als ik je vraag naar mij te luisteren 
en jij denkt dat jij iets moet doen 
om mijn problemen op te lossen, 
dan laat je mij in de steek, 
hoe vreemd dat ook mag lijken.

Misschien is dat de reden
waarom voor sommige mensen bidden 
werkt, 
omdat God niets terug zegt en Hij geen 
adviezen geeft 
of probeert dingen voor je te regelen.

Hij luistert alleen maar
en vertrouwt erop dat je er zelf wel 
uitkomt.

Dus, alsjeblieft, 
luister alleen maar naar me 
en probeer me te begrijpen.

En als je wilt praten,
wacht dan even
en ik beloof je
dat ik op mijn beurt naar jou zal 
luisteren.

Wij hopen dat we een gemeente zijn 
waar we deze vorm van luisteren
beoefenen. Gemakkelijk is dat niet. 
Heilzaam wel

De Bethlehemkerk vindt u aan de 
Sperwerstraat 2 te Helmond. Daar 
is ook ‘t Trefpunt en de jeugdsoos. 
Ook het kerkelijke bureau is hier 
gevestigd. Het telefoonnummer is 
539470. Elke zondag om 10.00 uur 
heeft u ge legenheid om in de kerk 
andere gemeente leden te ontmoeten. 
Voor kinderen van 0 – 4 jaar is er 
een oppas dienst, terwijl er voor de 
basisschoolleeftijd een kinder neven
dienst is.

In de wijken zijn enkele gemeenteleden 
aanspreekpunt voor vragen en acti vi tei
ten. 
Voor Dierdonk bestaat het wijkteam uit:
Ds. Christien Flier, voor crisispastoraal
Lavendelheide 14, ( 513076
Annemarie de Geus
Leeuwenborchweide 81 ( 510804
Joke van der Vange
Arcenlaan 10  ( 559372
Cathy Erbrink
Berkenheuveldreef 5 ( 558281
Fien van Duren, diaken 
Ockenburghpark 78 ( 514120

Kijk voor meer informatie op de site van 
de Bethlehemkerk: 
www.bethlehemkerkhelmond.nl

           



Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

VideoChat: 
08.00 - 20.00 uur

Volg ons 
@RaboHelmond@RaboHelmond

Via Twitter en LiveChat 
staan wij voor u klaar.
Via Twitter en LiveChat 

            



Nummer 1 

in woonplezier!!

‘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!’

Wildenborchlaan 61 • Helmond

Wildenborchlaan 61 • Helmond

Leeuwenborchweide 56 • Helmond

Wildenborchlaan 79 • Helmond

Wildenborchlaan 79 • Helmond

Zilversch
oonbeek 6 • Helmond

Middachtendreef 21 • Helmond

Middachtendreef 21

Singravendreef 14 • 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 hieraan 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; Funda heeft hier een 
uitstekende tool voor ontwikkelt die wij kunnen inzetten om de ideale woningruil tot stand 
te brengen. 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. 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

€ 375.000,-- k.k.

€ 299.000,-- k.k.

€ 199.500,-- k.k.

€ 211.500,-- k.k.

€ 550.000,-- k.k.

€ 274.500,-- k.k.

            


