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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 (06-4344 3137
Kinderdagverblijf De Bereboot
Oude Dierdonk 1 (475009 
Spring Kinderopvang
met een voorsprong (088-2088200

Telefoonnummers

Redactieadres: redactie@dierdonk.org
Wijkvereniging:

www.dierdonk.eu
Adres:  Ockenburghpark 78,

5709ML Helmond,
Secretariaat:

secretariaatwijkvereniging@dierdonk.eu
Wijkraad:

www.dierdonk.eu
Secretariaat: 

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

Reserveringen via beheerder: (06-30735792
Secretariaat:  Hans v. Rijt,

   Postbus 130, 5700AC Helmond
   www.parkzicht-dierdonk.nl

GFT & PLASTIC: Ma. 1, 15 en 29 dec.
RESTAFVAL:  Ma. 8 en 22 dec.
OPHALEN OUD PAPIER: 
Ma. 1, 15 en 29 dec. ten westen 
en wo. 4 en 18 dec. ten oosten 
van de Dierdonklaan. 

Knutselclub
Secretariaat en inschrijving leden:
Heidi Swinkels (515221.
Gezellig bridgen bij “One Down”.
In Parkzicht op maandagavonden.
Mevr. W. Nourredine (524889,
www.nbbclubsites.nl/club/30014
De fotoclub van Dierdonk
www.fotodier.nl
david_otten@hotmail.com
(06-20673277

Scouting Paulus Helmond-oost / Dierdonk
Blokhut: Bakelsedijk 208,
5703 JH Helmond.
Informatie: P. Sanders,
Wethouder Hamacherplein 14,
5701 CW Helmond, (542730
Liedertafel ’t Akkoordje
Hans Hendriks (347014
hans1hendriks@telfort.nl
www.akkoordje.nl

Secretariaat:
Schovenhorstweide 1,
5709SG Helmond, (517210
secretaris@rampetampers.nl
www.rampetampers.nl
Dierdonkkoor
info@didoko.nl
www.didoko.nl
Dierdonkdagen
Voorzitter: H. v. Rijt,  (559897
Secretaris: H. Jereskes, (512357
dierdonkdagen@gmail.com
Tennis Vereniging Dierdonk
Secretariaat:
Leeuwenborchweide 19,
5709SB Helmond, (514007
secretaris@tvdierdonk.nl
www.tvdierdonk.nl
Toneelgroep Maskerade
Leonie Boxstart, (510380
Horstlandenpark 44, 
5709 MB, Helmond
info@maskeradehelmond.nl
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Ongeluk op de digitale snelweg?

Misschien een vreemde kop voor het voor-
woord, maar het volgende is gebeurd: 
We schrijven eind augustus, de vakantie 
is voorbij, en het septembernummer van 
de Gazet komt uit. Zoals elke maand stond 
daar natuurlijk ook een prijspuzzel in. Nor-
maal kunnen we dan aan de mailtjes met 
oplossingen zien waar de Gazet al bezorgd 
is. Doorgaans komen de eerste oplossin-
gen dan al na een uur binnen. Maar wat 
schetst onze verbazing? Er komt op de dag 

van bezorging geen een oplossing binnen 
en de dagen erna ook niet. Zelfs op de 
sluitingsdatum komt van diegene die al-
tijd tot het laatste moment wachten geen 
oplossing binnen, ook niet na het contro-
leren van de map ongewenste mails. Wij 
hebben eens achter onze oren gekrabd en 
ons afgevraagd of deze puzzel misschien 
te moeilijk was, en dan niet alleen voor de 
doelgroep, maar ook voor de hulptroepen 
zijnde de ouders of waren de hulptroepen 
te lui? 

Alle antwoorden waren namelijk  te vinden 
in de Gazet, maar je moest er deze keer 
dus wel wat voor doen. Je moest namelijk 
de Gazet goed lezen of in elk geval door-
bladeren. We vonden dat de puzzel best te 
doen was, dus vol goede moed hebben we 
de puzzel met kleine aanpassingen aan de 
actualiteit opnieuw geplaatst in de editie 
van de maand oktober. En weer was het 
wachten op de oplossing(en). En weer 
kwam niets binnen tot 5 oktober: eindelijk 
één oplossing.

Gelet op de maand ervoor was er nog geen 
aanleiding om ons ongerust te maken. 
Onze conclusie: dan was het kennelijk toch 
te moeilijk. Na het maken van de foto van 
de prijswinnaar viel ons eigenlijk op dat 
ook de redactionele stukken en adverten-
ties van onze vaste inzenders (nog) niet 
binnen waren.

Nadat we deze hebben “gerappelleerd” 
kwamen de reacties binnen: “dat heb ik 
op die datum al verstuurd”. Helaas was 
dit niet op de redactie aangekomen. Toen 
begonnen er bij ons alarmbelletje te rinke-
len, er moest een ongeluk gebeurd zijn op 
de digitale snelweg waardoor de berich-
ten onze mailserver niet meer bereikten. 
Sporadisch, misschien via een omleiding, 
kwam er nog iets binnen. Er konden dus 
best meer puzzelaartjes antwoorden 
hebben ingezonden, helaas hebben die 
ons niet bereikt. Wie deze puzzelaartjes 
precies waren, was voor ons niet te ach-
terhalen. We hebben nog geprobeerd om 

via de wegbeheerder deze informatie te 
krijgen. Echter lukte ons dat niet tijdig, en 
de Gazet moest naar de drukker.

Zo viel bij u de Gazet in de brievenbus met 
zeggen en schrijven een goede oplossing, 
en prompt kwamen de reacties los. “Ik 
heb op die datum de juiste oplossing ge-
maild”, en dan wel met een forward van 
het mailtje waaruit bleek dat men tijdig 
de oplossing van de puzzel  “Kunstzinnig 
Dierdonk” had ingezonden. Ja de eerste 
mail is waarschijnlijk verongelukt op de 
digitale snelweg 

De schade die bij dit ongeluk is ontstaan 
bestaat uit het niet hebben kunnen mede-
dingen naar een van de 3 waardebonnen 
van € 10,00. Gelukkig hadden we nog 2 
waardebonnen op de plank liggen. We 
hebben geen moment getwijfeld en alsnog 
uit de verlate goede inzendingen 2 prijs-
winnaars laten trekken. De gelukkigen zijn 
Brit Fuchs en Lomea Bleckmann.(zie foto’s) 

Wat we verder aan inzendingen voor de 
maand oktober gemist hebben weten we 
natuurlijk niet, behalve dan dat het in-
gezonden stuk “Dierdonk een kampioen 
rijker” ook bij dit ongeluk betrokken moet 
zijn geweest. Nadat het opnieuw is aan-
geleverd willen wij de lezer dat natuurlijk 
niet onthouden.

Dit is de laatste Gazet van 2014, en zoals 
de traditie het wil zal de Eerste Gazet van 
2015 net voor de Kerst vergezeld van een 
kerst/nieuwjaarsgroet persoonlijk bij u 
worden afgegeven. Wilt u een kerstgroet 
kwijt in deze Gazet zorg dan dat deze voor 
3 december de juiste afslag heeft geno-
men op de digitale snelweg, namelijk: 
redactie@dierdonk.org 

Veel leesplezier.

Brit Fuchs winaar puzzel “Kunstzinnig Dierdonk”

Lomea Bleckmann wint  puzzel “Kunstzinnig Dierdonk”

Joris Otten  “Kampioen, Prijstopper kanovaren”
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FRIET BESTELLEN, SMULLER BELLEN!

Smuller bakel:
van de Poelstraat 7

5761 BW Bakel
0492-341260

Smuller Dierdonk
Dierdonkpark 4

5709 PZ Helmond
0492-347406

Bezorgservice: 0492-347425 
Tot 24.00 uur bezorgen wij ook in Bakel,

Vanaf 6 december kerstbomen. 

Peter Kuijpers,  
Rootvlaas 2 te Bakel         

06-10690888 

Weg Helmond/Bakel 
Achter tankstation Texaco 

           

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

Gevestigd te Dierdonk

www.josvanheugten.com

Uw complete installateur voor:
V-ketels en onderhoudsabonnementen

rwar rverwarming
V

UW SPECIALIST IN:
COMPLETE BADKAMERS

EN VERWARMING

Complete badkamers Design radiatoren Complete tegelwerken

                 

            



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:  3 dec.

Volgende verschijningsdatum rond: 
 19 dec.

C O L O F O N   G A Z E T
14e jaargang nr. 11– Editie dec. 2014
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: Ivo Dolmans
Bestuurslid: Gerard Bosmans  

(wnd.voorzitter)
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Als u deze Gazet leest, bereiden we ons alweer voor op het 
heerlijk avondje van Sinterklaas. We hebben de cadeautjes 
voor de kleinkinderen waarschijnlijk al in huis en we 
herinneren ons de dagen dat de Sint en Piet bij onze oma en 
opa kwam. Wat een spanning gaf dat! Zo kort na de oorlog 
was er niet veel. Eén stukje speelgoed; een das of een muts en 
wat kleertjes en suikergoed.

We maakten ons niet druk over de kleur van Piet. We waren 
alleen bang van het bruin van de zak en de roe. En we 
verheugden ons in het bruin van de taaitaai.
Al met al een heel groot verschil met vandaag. Met al die 
uitwassen van de consumptiemaatschappij. Toch zouden we 
niet graag willen dat alles weer was als vroeger.

We kijken ook terug op de voorlichtingsmiddag van 
4 november, waarin we kennis wilden maken met de 
mogelijkheden van internet bankieren, ook op tablets en 
smartphones. We hadden daar de Rabobank voor uitgenodigd. 
Heel fijn was het dat er meer dan 20 belangstellenden waren. 
Minder leuk was toen bleek dat dit toch wel veel gevraagd 
was van het Wifi-toegangspunt van Parkzicht. Tot overmaat 
van ramp was UPC ook nog aan het werken aan hun netwerk, 
waardoor de verbinding regelmatig verbroken werd.
Ondanks dat, bleef de Rabo-presentatrice opgewekt en 
enthousiast. Daarom hebben we, ondanks de hindernissen 
toch nog veel kunnen opsteken.
We hebben voldoende instructiemateriaal gekregen om onze 
bezoekers van de inloop op weg te helpen bij het elektronisch 
bankieren. Belangstellenden kunnen ook altijd een afspraak 
maken met Rabobank Helmond om een privé-instructie te 
krijgen.

Het programma voor december luidt:

Workshop gebruik Android tablet en smartphone
Op donderdagmorgen 11 december van 10:00 uur tot 12:00 
uur kunt u een uitleg over het gebruik van een tablet of 
smartphone bijwonen. Hij wordt gegeven in Parkzicht en 
vervangt deze keer de wekelijkse computerinloop.
Het gebruik van een tablet is, zeker voor ouderen, heel wat 
gemakkelijker dan dat van een computer. Vandaar dat we 
daaraan dit winterseizoen extra aandacht willen besteden.
Deze keer zullen we het hebben over:
• Verschil tussen I-pad en Samsung tablet
• Wat zijn Apps?
• Hoe gebruiken we de tablet op vakantie of buitenhuis?
• Enkele leuke toepassingen

Kerstviering
Woensdag 17 december, hebben we van 10:00 uur tot 13:00 
uur een heel speciaal programma waarin we op een andere 
manier dan in het verleden bezig zullen zijn. Doe mee en laat 
u verrassen!
We vragen om dan ook per deelnemer een foto in te leveren 
waar u liefst alleen op staat en op zijn hoogst 12 jaar bent. 
Deze foto krijgt u uiteraard onbeschadigd weer terug. De 
ochtend besluiten we traditioneel met brood en goulash. 
De kosten bedragen € 6,- per persoon voor leden van de 
wijkvereniging. Niet-leden zijn ook welkom. Ze betalen een 
beetje meer: € 8,-.
Uiterlijk 3 december opgeven met foto en gelijktijdige betaling 
bij Jeanne, Rhulenhofweide 10. Tel.nr.: 512516.

Vooraankondiging
Dinsdag 13 januari 2015 om 14:00 uur is er in Parkzicht een 
informatieve middag over levenstestamenten en erfrecht.
Mevrouw Mr. Miranda van den Broek, werkzaam bij 
“Visser Van den Broek Netwerk Notarissen” zal ons op een 
ontspannen en heldere wijze de soms moeilijk te begrijpen 
materie uitleggen.
Om 13:30 uur is de zaal open. Iedereen is welkom. Voor elke 
bezoeker is er een kopje koffie of thee.

Moet Niks mededelingen
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In de raadsvergadering van 4 
november was ‘De Ruit” één van 
de belangrijkste onderwerpen.
U weet wel, de uitbreiding van 
wegen rondom Eindhoven waar 
bij er óf een verdubbeling van de 
bestaande Wolfsputterbaan om 
Dierdonk, óf een omleiding (2 
of 4-baans) om Dierdonk heen, 
dwars door de Bakelse Beemden 
moet komen. De PvdA Helmond 
heeft steeds ingezet op: pas 
nieuwe wegen als de nut en 

noodzaak onomstotelijk zijn bewezen. Het gepresenteerde 
VoorKeursAlternatief  (VKA) van de Provincie voldeed daar 
bij lange na niet aan. Het SRE-rapport van A naar Brainport 
evenmin. Al in de commissievergadering van 28 oktober had 
ik het nodige daarover gezegd.

Het college presenteerde op 4 november een voorstel waar-
mee ze naar de Stuurgroep-vergadering van de Provincie 
wilden gaan (in die vergadering, op 5 november, zouden de 
gemeenten hun visie op het VKA kenbaar maken), waarin zij 
kozen voor een nog verder vereenvoudigde aanleg van de Ruit 
dan het SRE-rapport. Het bleef echter de aanleg van de Ruit!

Er zijn vele gesprekken gevoerd met andere partijen om 
tot een overeenkomst te komen dit voorstel zodanig te 
amenderen dat “de Ruit” eruit zou gaan. Wij wilden verder 

dan een aantal anderen. Er bleek wel een meerderheid 
mogelijk voor een sterk afgezwakt collegevoorstel.

D66 heeft samen met SP, GroenLinks, Helmond Aktief, (drie 
college-dragende partijen!), Senioren 2013, Helder Helmond 
en Henriëtte Verouden een amendement ingediend op dat 
voorstel. Daarin werd gekozen voor het volgen van stuk voor 
stuk alle stappen van de ladder van Verdaas en waarbij pas ná 
gebleken ontoereikendheid van de stappen 1 t/m 6 bekeken 
zou gaan worden of ook stap 7 nog moet worden genomen. 
Uiteindelijk hebben we ons als PvdA Helmond hierachter 
geschaard. De stemverhouding werd daarmee 20 voor en 16 
tegen. Helmond ging dus in elk geval  voor De Ruit op de lange 
baan! Inmiddels is bekend geworden dat de minister zich door 
Ruud van Heugten heeft aten overtuigen. Nu is de Tweede 
Kamer aan zet…. Ik ben benieuwd hoe vaak dit onderwerp 
nog terugkomt in deze rubriek. Het is voor ons Dierdonkers 
een belangrijk onderwerp dus ik houd u op de hoogte! (op de 
PvdA Helmond Helmond website vindt u de teksten terug die 
ik in de vergaderingen heb uitgesproken)

Ik wens u rustige, gezellige en gelukkige feestdagen en hoop 
voor ons allen op een mooi 2015!

Mirjam van der Pijl. 

Begroting Helmond goedgekeurd

Opnieuw “de Ruit”, hoe vaak nog?

Mij is gevraagd of ik ook regel-
matig een column wil schrijven 
in de Gazet en dat doe ik natuur-
lijk graag. Als eerste zal ik me 
even voorstellen voor diegenen 
die mij nog niet kennen. Ik ben 
Jan van Aert 64 jaar jong en zit 
namens Helmond Aktief in de 
gemeenteraad van Helmond, 
en wij maken deel uit van de 
coalitie. Verder ben ik voorzitter 
van de commissie “Algemene en 
Bestuurlijke Aangelegenheden” 

(ABA), Plaatsvervangend voorzitter en lid van de commissie 
“Internationale Betrekkingen” (IB) en ben lid van de commis-
sie “Ruimtelijk Fysiek” (RF). 

In die hoedanigheid zet ik me in voor de inwoners van onze 
mooie stad Helmond en in het bijzonder voor de wijk Dierdonk. 
Als ik deze column schrijf zijn net de begrotingsbehandelingen 
achter de rug. Na negen uur vergaderen en de diverse 
schorsingen werd de sluitende begroting door de 
gemeenteraad goedgekeurd. Om wijzigingen aan te brengen 
in de begroting kunnen de partijen in de gemeenteraad 
moties of amendementen in brengen. Na de debatvoering 
worden de drieëntwintig moties en acht amendementen die 
ingebracht waren in stemming gebracht voorzien door een 

stemadvies van de betreffende wethouder. Een van de drie 
moties die Helmond Aktief ingebracht had, was de motie 
“Betere dienstregeling busvervoer binnen Helmond, met 
name Dierdonk”. Deze motie werd door de wethouder van 
verkeer Erik de Vries van een positief stemadvies voorzien, 
en werd in meerderheid van stemmen aangenomen door de 
gemeenteraad. Dus gaat de wethouder zich inzetten om een 
passende busverbinding in Dierdonk te krijgen.

Op de dag dat ik deze column schrijf, lees ik in het ED dat 
het tracé van de Ruit vast ligt. Er verandert voorlopig niets 
aan de wijze waarop de provincie de Ruit om Eindoven en 
Helmond wil aanleggen. Gedeputeerde Ruud van Heugten 
blijft bij zijn plan om een nieuwe weg aan te leggen tussen 
Son en Breugel en Laarbeek en de N279 tussen Gemert en 
de A67 te verbreden van 2x1 naar 2x2 baans, inclusief de 
ruime omleiding om Dierdonk heen. Wij Helmond Aktief 
zijn altijd tegen de aanleg van de Ruit geweest, wij zijn van 
mening dat nut en noodzaak niet voorhanden zijn en dat 
men de problemen aan moet pakken waar ze zijn en dat is de 
A67 en de A58 en dat is niet de N279. Helaas hebben al onze 
protesten van de diverse partijen en instanties tot op heden 
niet geholpen. Er is nog een mogelijkheid dat de Tweede 
Kamer de plannen afkeurt, maar of dat gaat gebeuren is nog 
maar de vraag. Mocht het tot de aanleg komen van de Ruit, 
hebben wij de inwoners van Dierdonk het geluk dat deze weg 
met een grote boog om Dierdonk heen gaat.

Jan van Aert
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Dierdonk 3D: musical- en toneelles van

Deze maand aandacht voor een topper. 
Als geheim agent zoek ik namelijk elke 
maand naar actieve wijkbewoners die 
zich inzetten voor de leefbaarheid in 
onze mooie wijk. Al ongeveer 2 jaar ben 
ik incognito allerlei actievelingen op 
het spoor gekomen. Erg verschillende, 
uiteenlopend van de wijkagent tot het 
bestuur van wijkvereniging en wijkraad 
tot de tennisclub en een kartrekker 
bij de hondenclub. Deze maand is het 
mij gelukt om alles te weten te komen 
over de musical en toneellessen. De 
drijvende kracht is Myrthe Boot en zij 
verdient deze spotlight.

Wanneer: woensdagmiddag. 
Waar: Parkzicht. Wat: musical- en to-
neelles voor de jeugd. Juf: Myrthe Boot. 
Lol: heel veel. Succes: ja. Vervolg: ja. Na 
de kerstvakantie start cursus 2 van dit 
seizoen.

Wie is toch die jonge, enthousiaste juf? 
Dat kan ik u vertellen. Ze is 28 jaar en 
woont sinds 2 jaar in Dierdonk, samen 
met vriend Leontain, zijn twee doch-
ters Vivi en Mara en hun poes Ida. Ze 
woont in dat huis met het bord ‘Juni-
per Producties’ voor de raam. Dat is 
haar eigen bedrijfje. De website www.
juniperproducties.nl heeft als slogan 
‘Zingen, spelen en theaterplezier’. Wat 
een ervaring heeft zij. Ik heb de hand 
weten te leggen op haar c.v. en die blijkt 
3 pagina’s te beslaan (zonder de perso-
nalia en hobby’s). Ze begon op haar 17e 
op school en heeft onder andere aan de 
Willem Nijholt Academie gestudeerd. Ze 
speelde daar in 3 jaar tijd in 6 produc-
ties, heeft les gehad van Willem Nijholt, 
heeft deel uitgemaakt van verschillende 
toneelgroepen en heeft meegedaan 
met het Theaterlab Opus 28. Maar dat 
is nog niet alles. Haar C.V. staat ook vol 
met dans- en zangervaring en ze heeft 
van alles geregisseerd. Eigenlijk teveel 
om op te noemen.

Maar hoe komt ze dan bij ons op die 
woensdagmiddagen in Parkzicht? Ze 
geeft de jeugdmusicallessen. Deze zijn 
ontstaan toen de vacature Dansjuf in 
Dierdonk vrijkwam. Het bestuur van 
de wijkvereniging zocht een nieuwe juf 
en er meldde zich 2 mensen aan. Bibi 
is de danslessen gaan geven en Myrthe 
mocht starten met een nieuwe groep,  
musical en toneel lessen. Een gouden 
greep want de kinderen leren veel en 
hebben veel lol. De eerste officiële 

voorstelling ‘Op je kop in de prullenbak 
- en andere vreemde verhalen’ is achter 
de rug en werd door ruim 100 toeschou-
wers bewonderd. Chapeau.

De kinderen en Myrthe zijn zo enthousi-
ast dat er wilde plannen zijn voor begin 
2015. Na de kerstvakantie start cursus 2 
op de dinsdag of de donderdag, houd de 
website goed in de gaten voor de laatste 
informatie! In deze cursus gaan ze zelf 
een musical bedenken en spelen, met 
zang, dans en toneel! 

Maar wat kost dat? Natuurlijk vraagt u 
zich af wat dit allemaal kost: les van een 
professional. De kosten verschillen per 
cursus en per groep. Oudere kinderen 
krijgen namelijk langer les. Zie prakti-
sche informatie hiernaast. De wijkver-
eniging steunt dit soort activiteiten 
eigen lijk altijd op de volgende manier. 
Leden van de wijkvereniging krijgen kor-
ting. Ook voor de musical- en toneelles-
sen, namelijk € 10,00. 

Ik hoop echt dat de jeugd massaal de 
weg naar Parkzicht weet te vinden na 
de kerstvakantie, want hoe meer zielen 
hoe meer vreugd! Deze activiteit kan 
uitgroeien tot iets groots en erg moois. 
Hopelijk zijn er volgend jaar op meer-
dere data voorstellingen te bekijken. 
Ik kom dan zeker (maar wel onherken-
baar).

Groeten geheim agent pd7
(geheimagentpd7@gmail.com)

Myrthe Boot
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Aanmeld strookje, volledig ingevuld, inleveren tot 10 januari 2015  
bij secr. Ockenburgpark 78 of brievenbus Parkzicht Dierdonkpark 6

Naam:__________________,tel. Nr._____________ 
neemt deel aan het buffet met :  1 pers. (bereiding 4 pers.)                           : met 2 pers.(bereiding 8 pers.).

Kiest voor bereiding van een :  Voorgerecht,warm/koud;    Hoofdgerecht,warm/koud;     Na-gerecht,warm/koud. 
(Verzonnen) Naam van het gerecht: __________________   Doorhalen wat niet van toepassing is.

D.D.T.     Dierdonk Diner Tijd

Nieuwe cursussen musical en toneel

Nieuwe activiteit voor volwassenen.
Zou je het leuk vinden om, samen met Dierdonkers aan te zitten aan een verrassings-
diner buffet. Zou je andere Dierdonkers willen laten genieten van je eigen succes-
gerecht en al etend en proevend de recepten uit te wisselen?

Dat kan op zaterdag 24 jan in Parkzicht.
Het idee is het volgende: Deelnemers komen om 18.00 uur naar Parkzicht met hun 
thuisbereide, favoriete of allerlekkerste, warme( of koude) gerecht voor 4 personen 
(indien men alleen mee eet) of voor 8 personen (indien men met 2 personen aanzit 
aan het buffet). Het mag een VOORGERECHT, HOOFDGERECHT of NAGERECHT zijn 
wat bijv. thuis iedereen lekker vindt, wat je goed kan maken, wat voor jou speciaal 
is, of wat bij anderen minder bekend of ongewoon is. Men geeft het een (eigen 
verzonnen) naam. 
Warme gerechten dienen heet aangeleverd te worden. Men plaatst de pan/bak/ 
schaal rechtstreeks op de (door ons klaargezette) buffettafels. Wij vullen dit aan 
met stokbrood, kruidenboter/frites e.d. 
Je krijgt een drankje namens de organisatie en gaat gezellig ergens zitten zodat we 
meteen kunnen gaan eten. 
Na afloop (rond 21.00 uur?) neem je de restanten en vuile pan/bak/schaal mee naar 
huis. De opscheplepels,borden en bestek maken wij schoon.
Om een idee te hebben hoe we het buffet moeten inrichten verzoeken we jullie 
onderstaand strookje in te leveren.

Dit jaar heb ik gekozen om twee losse cursussen aan te 
bieden. De echte die-hards zijn natuurlijk bij beide cursussen 
van de partij.

In cursus 1, leer je de basisbeginselen van toneelspelen en 
oefenen we met zingen en dansen. Aan het eind van de cursus 
presenteren we dit in een open les, voor een klein publiek. 

In cursus 2, maken en spelen we een echte musical! Dat 
betekent dat er moet worden gerepeteerd, dat er kostuums 
gezocht moeten worden en dat alles tot in de puntjes 
verzorgd moet zijn. We sluiten deze cursus af met een 
semiprofessionele musical voorstelling

Midden September zijn we gestart met cursus 1. 
Deze cursus is op woensdagmiddag en loopt tot begin 
December. Wil je een keertje komen kijken om vast sfeer te 
proeven? Dat mag! Bel: 06-34152069.
 

Na de kerstvakantie gaat Cursus 2 van start. En we hebben 
nog een paar plekjes! Deze cursus zal op dinsdag of donderdag 
worden aangeboden. Ik weet hier spoedig meer over.

Cursus 2, Maak je Musical!
Lesdag: Dinsdag of Donderdag
Start: 6 Januari of 8 Januari 2015
Locatie: Parkzicht

Aantal lessen: 20 + Voorstelling in week 23 of 24.
Lestijden: Groep A 15:30 - 16:30 (kinderen uit groep 3/4/5)
 Groep B 16:45 - 18:15 (kinderen uit groep 6/7/8)
Kosten: Groep A  € 90,-
 Groep B € 110,-
   (Leden van de wijkvereniging krijgen €10,- korting per jaar.)

Inschrijven:  mogelijk t/m 15 Januari 2015
Inschrijven gaat (Onder het kopje ‘Inschrijven’.) via 
www.musicalentoneellesdierdonk.webs.com. 
Heb je een vraag of wil je graag meer informatie? 
Bel Myrthe op 06-34152069.
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Toon van den Elsen Beheer b.v. 

 
BOUWBEDRIJF 

 
Kozijnen-Bouw-Onderhoud 

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

Metselwerken 
Timmerwerken 
Onderhoudswerken 
Beglazing 
Cascobouw 
Dakbedekking 
Aanbouw/verbouw 
Invalidenaanpassingen 

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

Garantie 
Kwaliteit 
Betaalbaar 

Ook verzorgen wij uw bouwtekening en vergunningaanvraag.

Westerzandweide 6
5709 MR Helmond 

Tel.: 0492-550202
Fax: 0492-548367 

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

            

Schoonheidssalon yentill

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

Cadeaubon vanaf € 10,00 i
  

5 0

y van uren
Ka moesbee  3

0   e mond

U  
h nh id
pe i li Aanbieding

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

Rugbehandeling, scrub, 
reiniging van de huid en massage

40 minuten voor € 20,00

December 2014 en Januari 2015

                 

Gaat een zwarte piet
naar een de stallen van
sinterklaas en vraagt 
aan de paardenpiet:
"Kan ik een paard een 
tijdje lenen?"
Zegt de paardenpiet: 
"Hoe lang wil je hem
hebben?"
Zegt de zwarte piet:
"De langste die je hebt
want we zijn met vijf 
zwarte pieten.

Lang paard

            

            



Foto impressie 
Kunst in 

Dierdonk 2014
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Terugblik Expo Fotodier 2014: 
Wil je meer weten over onze club kijk dan 
op onze website www.fotodier.nl of mail 
naar david_otten@hotmailmail.com

David Otten
“Eenvoud”: bij het maken van dit beeld wilde ik de eenvoud 
van het tafereel (weiland, lucht en molen) benadrukken. Dit 
is gelukt doordat het beeld nagenoeg enkel uit de kleuren 
groen, blauw en rood bestaat. 

“Bij ons in de straat”: bij het zien van dit straatje in Oirschot 
wilde ik een authentieke sfeer meegeven. Dit heb ik gedaan 
door drie foto’s samen te voegen in deze HDR afbeelding 
waarbij ik de nadruk op warme kleuren heb gelegd. 

Gerben Kaas
Een koe past wel binnen het thema ‘Ik hou van Holland’. Toch 
is deze koe niet Nederlands; deze koe volgde ons een tijdje 
tijdens een wandeling in Cornwall, Engeland. Toen de koe
niet verder kon, keek hij wel nog even nieuwsgierig toe terwijl 
wij onze weg via een wandelpad vervolgde.
In de verte de kerktoren van het dorpje Everdingen, Utrecht. 
‘s Ochtends vroeg rond half 8, op weg naar mijn werk in 
Nieuwegein, met een opkomende zon. Everdingen ligt aan 
een mooi stukje weg, de Lekdijk. Aan een kant van de weg kijk 
je uit over het water en aan de andere kant over de polder. Ik 
hou van Holland.

foto: Bart de Geus
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Ik hou van Holland

Wim van Berlo 
Deze twee foto’s komen uit een serie van tien foto’s. Hier in 
de Gazet is de openings- en slot foto van de serie te zien. In de 
serie wordt het proces van klompen maken getoond. Gemaakt 
bij een van de zes overgebleven klompenproductiebedrijven 
in Nederland.
Er is bewust gekozen voor een zwart /wit uitvoering. Hierdoor 
komt de sfeer, horende bij deze klompenmakerij beter naar 
voren. Op de eerste foto is nog een hele boomstronk te zien, 
met daarvoor een spoorkarretje waarop de stronk naar de 
zaagmachine wordt vervoerd. De eerste stap in het proces 
van klompen maken. De omgeving typeert de nostalgische 
sfeer van het bedrijf.

Op tweede foto is de kachel uitgebrand en hangt de overall 
al aan de kapstok (deur). De lampen in de aangrenzende 
ruimte zijn nog aan. Zou er nog iemand zijn? Is hij nog aan het 
opruimen of zitten ze al aan de koffie? Of … aan u de invulling.

Dank aan René, Gerben, David, Wim en Patrick.
Namens clublid José Luijten

René Wijnaerts
Deze foto heb ik met Pasen in Elburg gemaakt. Ik was daar op 
de camping, tijdens het wandelen kwam ik dit steegje tegen.
Het probleem was echter de fietsen die in de weg stonden. 
Dus doorlopen en terug komen, bij de vierde keer had ik geluk 
en dit is het resultaat
Omdat ons thema dit jaar “ik hou van Holland” was, wilde ik 
een foto leveren met een dieper liggende gedachte.
Al snel kwam ik met het idee om de jongens te eren die 
gestorven zijn voor onze vrijheid. Jongens met nog één heel 
leven voor zich. Daarom ook  de titel “voor onze vrijheid”.

Patrick Wekking
Indringer in het Nederlandse Luchtruim 10 F-16’s van de 
Koninklijke Luchtmacht begeleiden een vliegtuig van de KLM 
naar de landingsbaan. Aan boord bevinden zich bijna 50 zieke 
kindertjes, die door stichting “Hoogvliegers”, de KLM en de 
Luchtmacht een onvergetelijke dag hebben.
Met veel lawaai vertrekt een F-16 met afterburner vanaf 
vliegbasis Volkel 24 uur per dag staan twee straaljagers van de 
Luchtmacht paraat om binnen enkele minuten op te stijgen 
en het Nederlandse luchtruim te bewaken.
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Inleiding
Het verenigingsjaar liep van 1 juli 
2013 t/m 30 juni 2014. Weer veel 
activiteiten georganiseerd. Alhoewel 
het exploitatieresultaat negatief was 
is onze vereniging financieel gezond. 
In dit jaar is er een tafeltennisclubje 
van start gegaan, heeft de dansclub 
wederom een doorstart gekregen, 
worden aan de jeugd toneel- en 
musicallessen gegeven. Verder is er 
een cursus Tai Chi georganiseerd. 
De samenwerking met de Stichting 
Dierdonkdagen is wederom intensief geweest. 

Bestuur 
Het bestuur bestond uit Gerard Bosmans (wnd. voorzitter), Jan 
van Duren (secretaris), Jeroen Schoonen (penningmeester) en 
Ivo Dolmans. Heidi Swinkels heeft tijdens de jaarvergadering 
van 2013 afscheid genomen. Het bestuur stimuleert en 
faciliteert de activiteiten. Dit alles is mogelijk dankzij de 
vele vrijwilligers en actieve coördinatoren die het dagelijkse 
regelwerk binnen de diverse clubs voor hun rekening nemen.

Ledenadministratie
De wijkvereniging heeft veel leden. Het jaar begonnen we 
met 419 leden. In het verenigingsjaar zijn er nieuwe leden 
genoteerd terwijl er ook leden hebben opgezegd, meestal 
door verhuizing. Per 1 juli 2014 hadden we 437 leden. De 
contributie is slechts € 13,50 per gezin of € 6,75 voor een 
alleenwonende. 
De betaling van de contributie stuit nogal eens op problemen. 
De ledenadministratie moet ieder jaar 100 tot 150 
aanmaningen rondbrengen en dat zorgt voor veel extra werk 
en kosten. Uiteindelijk zijn er ieder jaar tussen de 30 en 50 
leden die niet betalen. De ledenadministratie en het bestuur 
zijn in overleg om hiervoor een oplossing te vinden.

15 jaar wijkvereniging
Dit verenigingsjaar bestonden wij 15 jaar. In verband daarmee 
hebben we een budget voor buurtinitiatieven beschikbaar 
gesteld. Wijkbewoners die met elkaar iets wilden organiseren 

zoals een barbecue, een buurtfeest, een spelmiddag o.i.d. 
kregen van de wijkvereniging een financiële bijdrage van 
€ 13,50 per gezin dat lid is van de wijkvereniging. Er zijn in 
totaliteit vijf initiatieven geweest die we hebben kunnen 
honoreren. 

Welkom nieuwe bewoners
Vorig jaar zijn wij gestart met het aanbieden van een 
welkomstpakket aan de nieuwe bewoners van de wijk. Het 
pakket bestaat uit een fles wijn met Dierdonketiket, een bak 
om het oud papier in te verzamelen, een Dierdonkey, een pen 
en een jaar gratis lidmaatschap. De reacties hierop zijn erg 
positief. 

Gratis kaarten
Dit jaar hebben wij wederom onder de leden een aantal 
gratis kaarten verloot. Het betrof de jubileumvoorstelling 
van Maskerade “De ingebeelde zieke” in maart 2013 in het 
Kasteel van Helmond, de zittingsavond van de Rampetampers 
in februari 2014 in Parkzicht. Voor beide avonden hebben 
wij 40 kaartjes verloot. Verder hebben wij een gratis concert 
verzorgd in het Speelhuis van het Stadler Ensemble, een 
kwintet uit leden van philharmonie zuidnederland.

Feestavond vrijwilligers
Voor alle vrijwilligers die zich hebben ingezet voor de wijk is op 
zaterdag 18 januari 2014 een feestavond georganiseerd. Dit 
jaar was Dansschool Reniers de locatie voor de drukbezochte 
feestavond. Met veel enthousiasme hebben we een workshop 
Merengue gevolgd. En uiteraard genoten we van het heerlijke 
buffet. De avond was geslaagd. 

Jaarverslag Wijkvereniging Dierdonk 2013-14
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Kunstwerk “overbrugging”
Wij hebben als wijkvereniging een bijdrage van € 1.000,- 
toegezegd in de kosten van aanlichting van het kunstwerk 
“overbrugging” aan de Dierdonklaan, geschonken door 
Stichting Carat en ontworpen en gemaakt 
door Petry Claassen en Jos van der Donk. Momenteel wordt 
nog gewerkt aan het ontwerp hiervoor. 

Jaarvergadering 
De jaarvergadering van wijkvereniging Dierdonk heeft 
plaatsgevonden op maandag 28 oktober 2013 om 20.30 uur in 
Parkzicht. Het jaarverslag van de vereniging is gepubliceerd in 
de Gazet van december 2013.

De Gazet
Het afgelopen jaar heeft de redactie het wederom voor elkaar 
gekregen om slechts met 3 mensen 11 keer het blad op tijd te 
laten verschijnen. De lay-out is met grote zorg en inzet iedere 
uitgave verzorgd door Sylvia Neve en Jos van den Eijnden, en 
Frank Smits voor de advertentie- en kinderpagina’s. 
We hebben geprobeerd om zoveel mogelijk vaste rubrieken te 
maken, waarbij de prijspuzzel ook altijd zeer goed ontvangen 
wordt gezien het aantal inzendingen. Ook hebben we dit 

jaar wat aan de inhoudsopgave gesleuteld en de lettertypes, 
zodanig dat het er nog uitnodigender, leesbaarder en 
professioneler uitziet. 
Het blad kunnen we nog steeds voor de lezer kosteloos 
verspreiden omdat wij inkomsten van onze adverteerders 
krijgen, Het is Frank Smits die iedere uitgave opnieuw contact 
zoekt met de adverteerders en geen gelegenheid laat liggen 
om acquisitie te plegen. Hij onderhoudt de contacten op een 
zeer professionele en prettige wijze. Een enorm karwei waar 
de hele wijk dankbaar voor kan zijn. 
De redactie verzorgt ook de samenstelling en keuze van de 
redactionele inhoud. Ray Nicholson verzorgt al weer enkele 
jaren een kleurplaat en een spelletjespagina voor de jeugd. 
Voor de rubriek “de hobby van” gaat Mirjam van der Pijl op 
pad en legt contact met onze adverteerders. Ook geheim-
Agent PD7 blijft speuren naar de mens achter de vrijwilligers 
en schrijft hierover in zijn rubriek Dierdonk 3D. De Gazet 
wordt bezorgd door 4 jonge bezorgers, die dit ook doen bij 
slechte weersomstandigheden, petje af. De coördinatie van 
de bezorging ligt bij Sylvia Neve. Bezorgklachten kunnen bij 
haar gemeld worden of via redactie@dierdonk.org. Ook is de 
Gazet – al enkele dagen na de bezorging – digitaal te lezen op 
de site van Dierdonk, www.dierdonk.eu. 
Wij ontvangen regelmatig mooie positieve reacties op het 
blad. Onze dank daarvoor, altijd leuk om te horen. 

Website
De website www.dierdonk.eu is van wijkvereniging en wijkraad 
gezamenlijk. Alle belangrijke berichten worden daarop 
geplaatst, er is info en nieuws van alle clubs opgenomen, er 
kan worden doorgelinkt naar een aantal andere verenigingen 
of clubs in Dierdonk en er is een link naar de wijkkalender. De 
wijkraad heeft het initiatief genomen om de website te gaan 
actualiseren en moderniseren. Er is een twitter-account (@
dierdonk) en een facebook-account (/dierdonk) gemaakt. Het 
is de bedoeling dat die 2 nieuwe media worden geïntegreerd 
in de website. De wijkvereniging volgt dit proces maar de 
wijkraad is de kartrekker. 

Kinderdisco
De kinderdisco’s voor de kinderen uit de groepen 4 t/m 8 in 
Parkzicht worden steeds beter bezocht. We doen er nog steeds 
5 per jaar, exclusief de disco in de grote feesttent tijdens de 
Dierdonkdagen. We hebben afgelopen jaar 3 thema - disco’s 
gedaan. Dat zorgt voor een geweldige opkomst. Hoewel 
de disco’s zonder thema toch ook beter draaien dan enkele 
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Vervolg Jaarverslag Wijkvereniging
jaren geleden, zijn we toch van plan om de andere 2 disco’s 
ook een thema te geven. Dat wordt erg gewaardeerd. De 
groep vrijwilligers blijft ook prima in aantal, waardoor we ook 
verantwoord kunnen blijven omgaan met de groepsgrootte. 
We hebben vanwege de thema’s wat extra geïnvesteerd in 
aankleding van Parkzicht. En daarvan is afgelopen juni weer 
dankbaar gebruik gemaakt voor het afscheidsfeest van de 
groepen 8, dat de ouders zelf moeten organiseren.

Duitse feestavond 
Na de Classic Hits Night en de dansavond van vorige jaren 
hebben we dit jaar in samenwerking met Parkzicht op 12 april 
een Deutsche Schlagerabend georganiseerd. De muziek werd 
verzorgd door DJ Eric Brands. Bier werd uiteraard geserveerd 
in bijbehorende pullen. Ook de braadworsten ontbraken 
niet. Voor de leden was uiteraard de toegang inclusief twee 
consumpties gratis. 

MoetNiks
Ook dit jaar is er door MoetNiks weer een heel gevarieerd 
programma georganiseerd. Zoals ieder jaar verdelen wij 
onze activiteiten in een winter- en een zomerperiode. In 
de winterperiode is er elke woensdagochtend in Parkzicht 
koersbal met veel vaste spelers. Donderdagochtend 
worden er in Parkzicht computerworkshops gegeven, 
verzorgd door Carel van der Zanden. Op 18 december is 
er een Kerstbijeenkomst gehouden in Parkzicht met het 
spellenprogramma ”Ik hou van Kerstmis”, een geslaagde 
ochtend. Drie winterwandelingen, twee bioscoopbezoeken, 
een bezoek aan het Philips Museum en een bezoek aan het 

Gemeentemuseum Helmond waren de andere activiteiten. 
In de zomerperiode elke woensdagochtend Jeu de Boules en 
16 juli een gezellig toernooi. Drie fietstochten van rond de 25 
km. en een dagfietstocht op 1 juli van 55 km. via Strabrechtse 
heide, kasteel Geldrop, Collse watermolen naar ons diner in 
Helmond. De zomerperiode hebben we afgesloten met een 
bezoek aan het Boerenbondsmuseum in Gemert.

Bustocht
Op 13 mei de jaarlijkse bustocht, met een volle bus naar Zwolle 
en Hattem, weer een geslaagde dag. We maken het onszelf 
wel moeilijk om het komende jaar weer zoiets bijzonders te 
organiseren, maar we zijn het aan de Wijkvereniging verplicht. 
Knutselclub
Ook dit jaar is er weer flink geknutseld door een grote groep 
kinderen uit Dierdonk. Op 25 donderdagavonden hebben we 
samen met hen spookjes gemaakt, schilderijtjes geschilderd, 
kerstkransen gemaakt etc.
Ter ondersteuning van Mieke van Rijt en Heidi Swinkels heeft 
ook Kees Paaps weer geholpen. In plaats van de ouders hebben 
we afgelopen jaar hulp gehad van drie stagiaires, Lonneke, 
Pleuni en Lieke, die vanuit het kader van maatschappelijke 
stage 30 uur moesten vullen met vrijwilligerswerk. 

Toneelgroep Maskerade
Met veel plezier en gepaste trots kijken we terug op onze 
jubileumvoorstellingen van De Ingebeelde Zieke in het 
prachtige Kasteel van Helmond. Afgelopen jaar speelde 
Toneelgroep Maskerade onder regie van Dirk van der Pol. Alle 
7 voorstellingen waren (al 6 weken voor de première) volledig 
uitverkocht en de reacties waren overweldigend. Met een 
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team van gedreven spelers gaan wij er weer met volle moed 
tegenaan om ook volgend jaar weer te gaan knallen met ons 
nieuw toneelstuk: Een Ideale Echtgenoot.

Dierdonkkoor Didoko. 
Het Dierdonkkoor bestaat 10 jaar. De repetities vinden plaats 
in Parkzicht op de dinsdagavonden. Per 1 juli 2014 hadden we 
in totaal 29 leden. We begonnen ons jubileumseizoen op 20 
augustus 2013. Op 19 oktober hebben we gezongen in Aarle 
Rixtel op uitnodiging van het gemengde koor Euphonia. Dit 
ging heel goed en het was erg gezellig. Op 14 december traden 
we op tijdens de kerstmarkt in verzorgingshuis Rivierenhof.
Na deze optredens zijn we begonnen met het repeteren voor 
onze jubileumuitvoering, waarvoor onze dirigent Wil Bolenius 
maar liefst 16 nummers heeft gearrangeerd, die wij met veel 
plezier ingestudeerd hebben. 
Op 8 en 9 november treden we op in de Cacaofabriek met 
onze voorstelling genaamd “Uit de schaduw”.

Country-line dance
“The Silver Valley Countryline Dancers” dansen voor het 
13e jaar in Parkzicht. Harry en Annie Geurts hebben er nog 
steeds veel zin in om nieuwe line-dansen te leren aan de 
groep enthousiaste dansers, variërend van beginners tot 
gevorderden. Elke vrijdagavond wordt er gedanst, behalve 
als er kinderdisco is. Er worden meestal twee nieuwe 
countrydansen per maand geleerd, maar ook oudere dansen 
worden herhaald. Er worden zowel line-dansen geleerd, 
waarbij men in lijnen staat, als koppeldansen, die je met zijn 
tweeën danst. Kom gerust eens kijken (en/of meedoen). Het is 
op de vrijdagavond altijd erg gezellig. 

Voortuinenwedstrijd
Alweer voor het 3e jaar was er de voortuinenwedstrijd 
nieuwe stijl. Je hoeft je niet aan te melden maar in principe 
komt elke voortuin in aanmerking en doet dus automatisch 
mee. Er worden twee categorieën onderscheiden, voortuinen 
van tussenwoningen en voortuinen van vrijstaande- of 
hoekwoningen. In beide categorieën werden zo’n 25 
tuinen genomineerd en gefotografeerd door de jury. De 
wijkbewoners konden tijdens de Dierdonkdagen stemmen op 
hun meest favoriete voortuin.

Dartteam
Het dartteam Parkzicht ’07 bestaat uit 7 leden en heeft 
zich stevig in de 2e divisie van de dartcompetitie van de 
Peelland Dartbond gevestigd. Het team speelt elk jaar 26 
dartwedstrijden. De 13 thuiswedstrijden vinden plaats in 
wijkcentrum Parkzicht op donderdagavond. Theo de Jong 
speelde heel weinig en is definitief gestopt. In december 
is een tweede dartbaan aangelegd met hulp van Parkzicht. 
De jeugd die regelmatig aanwezig is in Parkzicht kan nu ook 
onderling spelen. Wellicht leidt dit tot een extra team.

Fotoclub Fotodier
Als Fotodier hebben we dit jaar wederom van de ene naar 
de andere KID-expositie gewerkt. Tijdens de maandelijkse 
clubavonden hebben we, naast het bespreken van elkaars 
werk, ook elkaar onderwezen middels presentaties en 
workshops. Zo is er een presentatie geweest over het gebruik 
van flitslicht, de Brenizer techniek en een externe lezing over 
landschapsfotografie door Gerard Schouten. Daarnaast zijn 
de voorbereidingen getroffen voor een workshop Photoshop 
welke in het clubjaar 2014-2015 zal gaan plaatsvinden. Ook 
hebben we weer op locatie foto’s gemaakt. Dit jaar waren het 
o.a. bezoekjes aan het Helmondse centrum, het Keelven om 
de zonsopkomst vast te leggen, het centrum van Oirschot en 
als jaarafsluiting een trip naar het Duitse Monschau. Dit jaar 
is het ledenaantal licht gestegen. Gedurende het jaar hebben 
Steven Langewouters en David Otten het dagelijkse bestuur 
op zich genomen waarbij zij ondersteuning krijgen vanuit 
enkele commissies. 

Gazet december 2014 17

           



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

                 

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 •

ACTIE VAN DE MAAND

In december bij ons 

huism
erk vouwgordijnen:

25% KORTING!

Kom snel naar 

onze showroom en 

PROFITEER!*

Gordijnen

Binnenzonwering

Buitenzonwering

Insectenwering

Vloerbedekking

ZO MOOI...

Braaksestraat 1
5709 JC Helmond

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

Laat u verrassen op onze 

nieuwe Facebook-pagina:

facebook.com/smitsensmits

*vraag naar de voorwaarden

Doekje
erover.
Klaar!

Sigmapearl Clean Matt. 
Waarschijnlijk de best 
reinigbare matte 
muurverf ter wereld.

MIERLOSEWEG 86 | WWW.DRIESSENHELMOND.NL

      

(Flexibel) huren centrum Helmond
- Representatieve locatie
- Flexibel huren
- Monumentale kantoorvilla
- Compleet gemeubileerde ruimtes
- Presentatieruimte beschikbaar
- Direct beschikbaar

Kijk voor informatie op:
www.egmondbeheer.nl
Of bel 0492 – 33 81 40
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Kunst in Dierdonk (KID)
Het was alweer de vierde editie van Kunst in Dierdonk. 25 
kunstenaars exposeren hun kunstwerken en de bezoekers 
kunnen de kunstwerken bekijken en de kunstenaars spreken. 
Zowel in de Gazet als op de website werd KID weer kleurrijk en 
professioneel aangekondigd en toegelicht. Op een plattegrond 
zijn de diverse kunstadressen aangegeven. Het kunstaanbod is 
zeer divers en van hoge kwaliteit. Een van de vaste elementen 
is de expositie van de fotografen van Fotodier in Parkzicht, 
een mooie start van de kunstroute door Dierdonk. Dit jaar zijn 
vlaggen met logo aangeschaft waardoor de herkenbaarheid 
van de adressen sterk is verbeterd. Drijvende kracht achter 
KID is Francois Lier. Hij trekt het evenement al vanaf het 
eerste begin in 2010. De kunstenaars zijn gemiddeld door zo’n 
130 bezoekers bezocht. Alle kunstenaars gaan, voorafgaand 
aan de start om 13.00 uur, ook bij elkaar kijken. 

Hardloopgroep
Het is alweer het vierde jaar van de hardloopgroep. Elke 
zondag om 9.30 uur verzamelen 3 tot 5 personen zich om 5 
kilometer hard te lopen. Een gezellige en sportieve activiteit 
die erg zelfstandig opereert. De groep heeft aangegeven dat 
de wijkvereniging hen niet meer hoeft te steunen.
Creativiteitsworkshops
We hebben het afgelopen verenigingsjaar verschillende 
crea-workshops georganiseerd. In oktober en november een 
drietal workshops zilveren sieraden maken onder leiding 
van goudsmid Rie-Jeanne van ’t Juweeltje. Verder zijn er in 
december twee avonden kerstbloemschikken geweest. Dit 
onder leiding van Ellen Deelen van bloemcrea.nl. Die waren 
weer ontzettend populair en zeer druk bezocht. 

Spooktocht
Op 15 november 2013 hebben we een spooktocht georgani-
seerd in samenwerking met buurtvereniging “Ons Nest” uit 
de vogelbuurt. De tocht vond plaats in de Bundertjes en was 
gratis toegankelijk voor kinderen van leden van de wijkvereni-
ging. Het was behoorlijk eng in het donker. Er deden van de 75 
deelnemers 9 kinderen uit Dierdonk mee.

Dansvereniging
Eind 2013 gaf Ellen van Turnhout aan helaas geen tijd meer 
te hebben om de dansgroep voort te zetten. Door middel van 
advertenties in de Gazet lukte het om snel weer opvolging 
te vinden. Vanaf maart 2014 is er wederom een dansgroep 
met een leuke groep kinderen die nu onder leiding van Bibi 
van den Hoven elke week in Parkzicht lekker dansen op de 
nieuwste hits.

Musical en Toneelles Dierdonk (MTD)
Begin 2014 is het idee geboren om in Dierdonk te gaan 
starten met musical/toneellessen. Myrthe Boot (musical 
en toneeldocente) heeft dit enthousiast opgepakt en al op 
2 maart werd er gestart met 8 kinderen. Dit liep eind juni 
al snel op naar 17 kinderen, verdeeld naar 2 groepen in de 
leeftijdscategorieën 6 t/m 8 en 9 t/m 12. We zijn intensief 
aan de slag gegaan met de voorbereidingen voor onze 
eerste voorstelling. Samen met de kinderen hebben we 
de voorstelling “Met je kop in de prullenbak – en andere 

vreemde verhalen” in elkaar geknutseld. Die hebben we al op 
6 September in Parkzicht gehouden. De voorstelling was een 
groot succes, met zo’n 100 bezoekers.

Tai Chi
Speciaal voor de leden van de wijkvereniging hebben we 
in samenwerking met Jacqueline Thielen in Parkzicht een 
introductieles/cursus Tai Chi georganiseerd. De lessen hebben 
in het voorjaar op de dinsdagavond plaatsgevonden. 

Badmintonclub 
In het voorjaar 2013 hebben wij het initiatief genomen voor 
het oprichten van een badmintonclubje in Dierdonk. Voor een 
proefperiode voor de rest van het jaar hebben wij de gymzaal 
bij Parkzicht gehuurd van de gemeente voor 1,5 uur per week 
op de dinsdagavond. Het aantal spelers is dit verenigingsjaar 
verder afgenomen. Er is besloten te stoppen met de 
badmintonclub. Voornaamste reden voor het mislukken van 
dit initiatief is dat de gymzaal te klein is. Er is slechts ruimte 
voor 1 veld. 

Tafeltennis Dierdonk
De tafeltennisclub is opgericht als doorstart van de 
badmintonclub. De gymzaal was al gehuurd en is groot 
genoeg voor meerdere tafeltennistafels. Op 6 mei 2014 is er 
gestart. Er zijn 2 tweedehandse competitietafels gekocht en 
we hebben een oer-Hollandse oude tafel cadeau gekregen 
van een wijkgenoot. Simona Castagnoli is de drijvende kracht 
achter de tafeltennisclub. Tot de zomervakantie hebben wij 
zonder contributie gespeeld. Na de vakantie wordt er gewerkt 
met een 15-strippenkaart van € 15,- voor leden en € 22,50 
voor niet leden. Het aantal leden is nog aan de magere kant 
(nu 7) maar wij zijn intensief bezig om nieuwe leden te werven. 
De groep bestaat voorlopig uit een vrouwelijke meerderheid 
tussen de 40 en de 50 en het klikt echt goed. Het enthousiasme 
is groot en wij hebben elkaar gevonden in de wens om vrij te 
spelen maar ook de theorie van het tafeltennis te verdiepen. 
Wij zijn op zoek naar een tafeltennistrainer die een lescyclus 
kan geven. Verder zijn we van plan een tafeltennistoernooi te 
organiseren tijdens de Dierdonkdagen 2015.

oktober 2014
Secretaris wijkvereniging Dierdonk,
Jan van Duren
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Enquête Zorg Samen Wijk Dierdonk

Kroonringen voor 
inzamelzakken plastic afval

De enquêteformulieren zijn opgehaald en verwerkt.
Er hebben 314 huishoudens de moeite genomen om de 
enquête in te vullen en op één van de verzameladressen in te 
leveren. Dit is de oogst van 1700 uitgezette formulieren. Voor 
degenen die gewend zijn in percentage te denken: 18,5%.
Wij danken de inzenders heel hartelijk voor hun bijdrage.
Vooral de oudere Dierdonkers hebben hun mening kenbaar 
gemaakt. Wat daarvan de achterliggende reden is moeten we 
nu maar raden. Voor de hand ligt het idee dat de jongeren 
nog zo druk bezig zijn met de zaken van alledag en daarom 
vraagstukken over mobiliteit, veiligheid en zorg nog graag aan 
hen voorbij laten gaan.
Of dat verstandig is weten wij niet maar begrijpen doen we het 
wel. Ooit komt de tijd dat zelfstandigheid en zelfredzaamheid 
langzaam afneemt. En alles wat dan al goed geregeld is zal 
dan van grote betekenis blijken.

Wij dagen degenen die niet gereageerd hebben uit, om aan te 
geven waarom ze het niet interessant vonden.

De werkgroep Zorg Samen Wijk Dierdonk gaat nu, onder 
leiding van de wijkraad, brainstormen over hoe en in welke 
volgorde de nu verzamelde informatie omgezet kan worden in 
concrete maatregelen.
Als u belangstelling en tijd hebt om daarbij mee te denken, 
nodigen we u van harte uit om u te melden via een e-mail aan 
secretariaatwijkraad@dierdonk.nl of via een briefje aan het 
secretariaat: Twickeldreef 20, 5709 RD Helmond.
Het ligt in de bedoeling om per onderwerp een werkgroepje 
te formeren dat maximaal één keer per maand bijeen komt.

De werkgroep Zorg Samen Wijk Dierdonk

In alle wijken van de stad komen kroonringen aan 
lantaarnpalen te hangen. Aan deze ringen kunnen bewoners 
de zakken met plastic afval hangen. Op die manier wordt 
voorkomen dat de zakken de straat op waaien. De ringen 
hangen op dit moment al in een aantal wijken. Het is de 
bedoeling dat in januari alle wijken van kroonringen zijn 
voorzien.

Voor de medewerkers van inzamelaar Blink zijn de ringen ook 
hartstikke handig, want zij kunnen zo snel meerdere zakken 
pakken en in de vuilniswagen gooien. Bewoners kunnen de 
zakken aan de ringen hangen op de dag dat het plastic wordt 
opgehaald. Dit is dezelfde dag als wanneer ze het GFT-afval 
komen ophalen. De precieze dag is te vinden in DeAfvalApp of 
in de afvalkalender in de Stadsgids.

Verzoek voor een extra kroonring
Als in januari in elke wijk van de stad de kroonringen zijn 
aangebracht en bewoners missen nog een kroonring in 
hun straat, dan kunnen zij bij de gemeente een verzoek 
indienen voor de plaatsing van een extra ring. Een verzoek 
kan ingediend worden vanaf 1 februari bij de afdeling 
Beheer Openbare Ruimte via e-mail BOR@helmond.nl. 
Mensen die geen toegang hebben tot het internet kunnen 
bellen naar telefoonnummer 14 0492. Gemeente Helmond 
verzoekt mensen om bij een aanvraag hun naam, adres en 
telefoonnummer en de locatie van de lichtmast te vermelden. 
Dit laatste kan door het lichtmastnummer te vermelden of 
door aan te geven bij welk huisnummer de lantaarnpaal staat.

Proef is positief verlopen
Begin 2013 is gemeente Helmond gestart met een proef 
met kroonringen aan lichtmasten in een aantal buurten van 
Helmond West en Mierlo-Hout. De reacties op de proef waren 
positief en daarom worden nu alle wijken van kroonringen 
voorzien.
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Statusoverzicht Wijkactieplan Dierdonk 

Volgnr. Activiteit Status Trekker Toelichting status Einddatum actie Volgende actie/opmerkingen
1 Vernieuwing bestuur wijkraad / duurzame 

samenwerking met partijen en bewoners
Wijkraad Na vertrek vz. en penningm. eind 2012 zijn 4 nieuwe bestuursleden toegetreden. Het 

bestuur bestaat nu uit 6 personen. In 2014 zijn rond het thema "zorg samen wijk" een 
vijftien-tal wijkbewoners actief betrokkenen. Rond het thema "buurtpreventie" is ook een 
team actief. In de Gazet wordt regelmatig een oproep gedaan worden tot het werven van 
nieuwe vrijwilligers, opdat nieuwe mensen tijdig kunnen worden ingewerkt. 

vwb 2013-2014 
gerealiseerd

2 Wijkraad geeft communicatie prioriteit Wijkraad Gazet  de wijkraad geeft bijna maan-delijks informatie via het wijkblad. 2. Website  is 
vernieuwd en wordt regelmatig voorzien van actueel nieuws. Wijkpublicatieborden  worden 
goed gebruikt en prijstechnisch betaalbaar gehouden voor verenigingen. 
Wijkraadsvergaderingen  2 maal brede wijkraadsvergadering gehouden. Het bestuur heeft in 
2014 meerdere openbare wijkraadsvergaderingen gehouden, zodat bewoners en andere 
partijen met hun vragen of opmerkingen bij de wijkraad terecht kunnen. Verder is de 
Wijkkalender in gebruik genomen  Wijkactiviteiten kunnen door organiserenden zelf worden 
vermeld in de wijkkalender. Een nieuw medium waarop iedere inwoner van Helmond een 
overzicht heeft van al de activiteiten in de wijken. www.dierdonk.ditisonzewijk.nl 

vwb 2013-2014 
gerealiseerd

3 Geld voor kleine bewonersinitiatieven Wijkraad De wijkraad heeft haar buurtbudget en gelden voor bewonersinitiatieven in verschillende 
projecten financieel bijgedragen of deze mogelijk gemaakt. Vaak is ook het wijkenfonds van 
de Rabobank daarin ondersteunend geweest. Te denken valt daarbij aan Carat kunstwerk, 
infopaneel, bomenboekje, Dierdonkdagen en trimbaan.

vwb 2013-2014 
gerealiseerd

In 2015 komt het gemeentelijk budget voor Bewonersinitiatieven te 
vervallen. Het Rabo-wijkenfonds blijft wel beschikbaar evenals het 
buurtbudget van de wijkraad. De wijkbewoners worden opnieuw 
uitgenodigd voor het indienen van initiatieven bij de wijkraad.

4 Wijkbezoek college in 2013 Wijkraad Een brede vertegenwoordiging van het college heeft Dierdonk bezocht in juni en is op 
meerdere locaties geïnformeerd over ontwikkelingen.

vwb 2013-2014 
gerealiseerd

Succesvol.

5 Carat kunstwerk in 2013 Wijkraad Wijkraad heeft samen met de twee beeldhouwers, Carat, Wijkvereniging, Gemeente en 
andere partijen een schitterend beeld gerealiseerd  "Overbrugging." Beeld is feestelijk 
onthuld op 8 juni 2013. 

8-6-2013  Verlichting  Er is een voorstel door jongeren ontwikkeld over 
milieuvriendelijke aanlichting van het beeld. De wijkraad gaat 
hierover met de initiatiefnemers in gesprek.

6 Jongeren betrekken bij wijk ontwikkelingen Wijkraad Samen met de ondersteuning van de Jongerenopbouwwerker Geoffrey Lemmens, Wilco v/d 
Berg is er een werkgroep van en voor jongeren gerealiseerd. Deze werkgroep is betrokken 
geweest bij de Dierdonkdagen en de realisatie van de trimbaan. Verder geeft de 
jongerenwijkraad uitvoering aan de street League i.s.m. HelmondSport en JIBB.

vwb 2013-2014 
gerealiseerd

Blijvende aandacht nodig, omdat bij wisselende onderwerpen ook 
de groep betrokken jongeren snel wisselt.

7 Grote verkeersruit / N279 Wijkraad De wijkraad is actief betrokken bij de plannen en het proces Grote Ruit / N279. Samen met 
andere aanliggende wijken trekt de wijkraad op in diverse overleggen lokaal en provinciaal.

continue Dit onderwerp vraagt blijvende aandacht en betrokkenheid. Staat 
momenteel in de "hold" wegens politieke besluitvorming. 

8 Sfeerverlichting kerst- /nieuwjaarsperiode Wijkraad Voor enkele jaren is een Kerstster gerealiseerd op de toren van de Dierdonkpromenade. 31-12-2014 De wijkraad zoekt naar mogelijkheden om een vaste kerstboom te 
kunnen planten op een nog nader te bepalen locatie en 
vergunningafhankelijk.

9 Historisch informatiepaneel Gemeente Helmond Naar een idee van wijkbewoner, dhr. Schimmel, is een historisch infopaneel gerealiseerd 
langs Rondje Helmond.

vwb 2013-2014 
gerealiseerd

10 Bomenboekje Wijkbewoner Wijkbewoner, dhr. Van Rijt, heeft een interessant boekje gemaakt met daarin bijzondere 
bomen die in Dierdonk staan. Dit bomenboekje is huis-aan-huis verspreid in de wijk.

vwb 2013-2014 
gerealiseerd

11 Pilot riet maaien Gemeente Helmond Op verzoek van wijkbewoners en wijkraad heeft de Gemeente een proef gestart om jaarlijks 
75% van het riet te maaien, waar dit mogelijk is.In de Gazet van februari 2014 is breed 
informatie gegeven over beleid en uitvoering van het maaien van het riet. Binnen de huidige 
wetgeving wordt nu maximaal tegemoet gekomen aan de wensen v/d bewoners. De 
succesvolle pilot is inmiddels uitgebreid naar de andere singels.

vwb 2013-2014 
gerealiseerd

12 Klein onderhoud wegen Gemeente Helmond De geplande reparatievakken aan Sandenberglaan en Ockenburgpark zijn uitgevoerd. De 
onveilige verkeeersituatie voor fietsers aan de situatie Bakelsedijk, Dierdonklaan is opgelost. 
De mindervalideplaats bij de Huisartsenpraktijk Dierdonk is geraliseerd. 

vwb 2013-2014 
gerealiseerd

13 Hondenbeleid Gemeente Helmond en 
hondenwerk-groep 
HartvoorHonden 
Dierdonk

De hondenloslaatterreinen zijn verder met beplanting aangekleed. Stadwacht heeft in 
geheel 2013 toezicht gehouden. De hondenwerkgroep van de wijkraad organiseert 
activiteiten voor honden(bezitters). 

vwb 2013-2014 
gerealiseerd

Vanuit de evaluatie van het hondenbeleid wordt, in samenspraak 
met de hondenwerkgroep, een nieuw activiteitenprogramma voor 
de komende 5 jaar ontwikkeld. De winterwandeling wordt een 
jaarlijks terugkerend evenement.

14 Buurtbusproject Wijkraad De wijkraad heeft dit onderwerp in 2014 opgepakt en onderdeel laten zijn vaneengrote 
bewonersenquete. 

31-12-2014 Dit onderwerp zal in het nieuwe WAP een vervolg krijgen.

15 Sportstimulering voor kinderen Jibb Sportclinics (voetbal-beeball-basketbal-dans-judo) op basisschool Dierdonk 1x per 3 weken 
voor groep 3 t/m 8. Naschools aanbod i.s.m. BSO Bereboot en met sportverenigingen 
wekelijks op dinsdag voor groep 1 t/m 4 en 5 t/m 8. Koningsspelen op vrijdag 25 april Jibb 
i.s.m. de basisschool (grote sportdag) Vakantie-activiteiten voor alle kinderen uit Helmond 
op diverse locaties. (herfstvakantie in Dierdonk)

vwb 2013-2014 
gerealiseerd

http /www.jibbhelmond.nl/activiteiten/wijken/dierdonk/ Deze 
succesvolle activiteit zal in het nieuwe WAP een vervolg krijgen.

16 Buurtpreventie Levgroep, Politie, 
Wijkraad en Jongeren 
wijkraad

In oktober 2014 is een goed bezochte inbraakpreventieavond georganiseerd. Met 
medewerking van een ex-inbreker en politieagenten die wijkbewoners hebben gewezen op 
onveilige situaties m.b.t. hun woningen. In 2014 is door enkele actieve buurtbewoners 
iitiatief genomen een buurt preventieteam omgeving Zonnedauwsingel, Lage Geer, 
Waterleliesingel op te richten. Dit initiatief is door een grote groepmeedebewoners goed 
ontvangen.

vwb 2013-2014 
gerealiseerd en 

loopt voor andere 
buurten

In 2015 zal het initiatief worden doorontwikkeld tot een goed 
functionerend buurtpreventieteam.

17 Dierdonk steekt energie in energiebesparing Gemeente Helmond Gemeente Helmond heeft in goed onderling overleg met wijkraad afgesproken om geen 
bijeenkomst in dit kader te organiseren. Dit is vooral ingegeven wegens het jonge 
huizenbestand en de mogelijkheden van bewoners om zelf zonnepanelen te leggen. (

31-12-2014

18 Beekherstel en ecologische verbindingszone 
Bakelse Aa

Waterschap In 2013 hebben voorbereidende activiteiten plaatsgevonden  ter visielegging; 
vergunningaanvrage; subsidiëring ; aanbesteding en voorbereiding v/d uitvoering. In het 
voorjaar 2014 is de uitvoering gestart. 

 Oplevering v/d werkzaamheden is voorjaar 2015 voorzien.

19 Themabijeenkomsten Basisschool Dierdonk Er zijn bijeenkomsten geweest m.b.t. (hang)jongeren en opvoeding.De 
Jongerenopbouwerkers Geoffrey Lemmens en Wilco v/d Berg zullen nog in 2014 enkele 
vervolg sessies organiseren m.b.t. het toelaatbaar gedrag van de jeugd en dit bespreekbaar 
maken op de school. Is dit gebeurd en / of is er watanders gebeurd?

31-12-2014

20 Schoonmaakacties Basisschool Dierdonk In 2013 zijn drie schoonmaakacties in de wijk uitgevoerd. Wat is er in 2014 gebeurd?? 31-12-2014

21 Zorg en aandacht voor ouder wordende 
wijkbewoners

Wijkraad Dierdonk Dit thema is door de wijkraad zelf opgepakt in de activiteit "Zorg Samen Wijk Dierdonk". 31-12-2014 Dit thema krijgt prioritiet in het nieuwe wijkactieplan.

Gereed (en succesvol)
Loopt 
Knelpunt / niet gerealiseerd
Later gepland

De veilgheid rond de Dierdonk Bassischool (uitstapplaatsen) is 
op papier afgerond maar nog niet gerealiseerd. 

Beste wijkbewoners
Afgelopen donderdagavond 30 oktober vond het 
Wijkbreedoverleg Dierdonk plaats. Op deze avond is het 
Wijkactieplan 2013-2014, dit is het activiteitenplan van de 
Wijkraad betreffende onze wijk, geëvalueerd en afgerond. 
De Wijkraad kan terugkijken op 2 succesvolle jaren waar 
veel projecten zijn opgepakt en uitgevoerd. Samen met 
wijkbewoners, de gemeente en de ondersteuning van 
vele professionals zijn de doelstellingen gerealiseerd, onze 
dank hiervoor. Het nieuwe Wijkactieplan Dierdonk 2015-
2016 ligt klaar en zal in januari tijdens de Wijktafel en 
nieuwjaarsreceptie, worden geïntroduceerd. Het is een ander 
wijkactieplan geworden dan dat u van ons gewend bent, 

vanwege de vele veranderingen in de toekomst, wordt er 
een groot beroep gedaan op de inzet van de wijkbewoners. 
Hierbij moet u denken aan eenvoudige zaken die gaan 
om de saamhorigheid, de cohesie en preventie onder de 
wijkbewoners te versterken. De Zorg-Samen-Wijk, waar 
wij elkaar helpen door aandacht, aanwezigheid, inzet en 
uitvoering. 

Tot ziens in de wijk
Het bestuur Wijkraad Dierdonk, 
Nico, Mirjam, Wim, René, Charles en Jochem. 
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laat u verrassen in onze prachtige showroom

EEN VERTROUWD ADRES VOOR HET

PLAATSEN OF LEVEREN VAN

COMPLETE BADKAMERS EN TEGELVLOEREN

                 

 

 

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

Ook een minigraver van 70 cm breed. 

MINIGRAVER VERHUUR
M.VERHOEVEN

Hooieeuwsels 10  5761 DC Bakel   Tel: 06 53382407 

               

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

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!

              

 

    

Acupunctuur DierdonkA
D

cupunctuur

ierdonk

E-mail    info@acupunctuurdierdonk.nl
Website  www.acupunctuurdierdonk.nl

Adres    Aalshorstweide 1
              5709SJ  Helmond
     Tel    06-45544570 

Klachten
Pijn, nek-rug-schouderklachten, gewrichtsklach-
ten/ Menstruatieklachten, overgangsklachten/
Stress, vermooeidheid/ Slaapproblemen/ 
Maag-/darmklachten/ Allergie, hooikoorts/  
Hoofdpijn, migraine / Vage of onduidelijke 
klachten etc.

Nieuw in Helmond Dierdonk      
- Professionaliteit en kwaliteit 

- Vergoed door de meeste zorgverzekeraars

Openingsaanbieding: gratis consult

Acupunctuur 30 euro per behandeling 

Cupping 15 euro per behandeling

Behandelingen
Acupunctuur/Cupping/Moxa/Chinese kruiden 
Meridiaan tuina massage

   entie az t decemb r. df   1   11 2 1    20 5: 2

            



Het schoentje van Toets
Het was nacht. Iedereen in de stad 
sliep. De kinderen èn de grote mensen. 
Ook in het grote, donkere bos, dat 
vlak in de buurt van de stad lag, sliep 
iedereen. De feeën, de heksen, de 
dieren en alle kabouters. Nee, niet àlle 
kabouters, want Toets was wakker. 
Hij kon niet slapen, want hij wilde iets 
gaan doen. Het was de nacht van vier 
op vijf december, dus Sinterklaasnacht 
voor de mensen. Ieder mensenkind 
zette dan zijn schoen. En ‘s nachts deed 
Sinterklaas daar een cadeau in. Met nog 
veel lekkers erbij. Kijk, dat wilde Toets 
nu ook gaan doen. Ieder jaar was hij dat 
van plan geweest, maar telkens durfde 
hij niet. Maar deze nacht durfde hij het 
wèl. “Ik loop naar de stad,” dacht hij, 
“en dan zet ik mijn schoen midden op 
het marktplein. Daar zal de Sint heus 
wel voorbij komen. En dan doet hij vast 
wel een verrassing in mijn schoen. Want 
ik heb gehoord en in de mensenboeken 
gelezen, dat de Sint een heel lieve, oude 
heer is.” Stil als een muis sloop hij de 
zoldertrap in het kabouterhuis af.

Zijn vader en moeder hoorden hem 
niet. Die sliepen rustig door, ook toen 
hij de voordeur achter zich dichttrok. ‘t 
Was buiten kouder dan hij dacht. Toets 
had een dikke jekker aan. Daar kon de 
kou niet doorkomen. Zijn neus en oren 
tintelden wel van de felle vrieskou. 
Maar daar wist Toets raad op. Hij trok 
zijn vuurrode puntmuts tot diep over 
z’n oren en zette de kraag van z’n jekker 
hoog op. Dat hielp! Hij stapte flink door. 
Dat hielp nog beter. Daar kreeg hij het 
zelfs warm van. Toen Toets buiten het 
bos kwam, zag hij dat het daar veel 
lichter was. De maan scheen helder 

over de velden en de sterren stonden 
als diamanten te twinkelen aan een 
donkerblauwe hemel. “’t Is echt een 
fijne nacht voor Sint Nicolaas,” dacht 
Toets onder het lopen. “Wat jammer 
toch, dat er bij ons, kabouters, niet 
zo’n goede Sint is...” Van het bos naar 
de stad was nog een heel eind lopen 
voor zo’n klein kabouterjoch. Maar toen 
de torenklok 1 uur sloeg stond hij op 
het grote marktplein. Hij trok één van 
zijn schoenen uit en zette die zomaar 
ergens op de straatstenen. Uit de zak 
van zijn jekker haalde hij een wortel. 
Die legde hij in zijn schoen. “Waar zal 
ik me nu verstoppen?” dacht hij, terwijl 
hij rondkeek. Wat verderop stond een 
boom. Daar klom hij in en wachtte.

Hij zat er nog maar enkele tellen, 
of er klonk duidelijk geklak van 
paardevoeten. “Dat zal de Sint op zijn 
schimmel zijn,” dacht Toets. En jawel 
hoor, even later zag hij het paard met 
de Sint erop. Vóór en achter het paard 
liepen de knechten. Ze droegen in hun 
armen stapels cadeautjes. Eén van de 
knechten liep vlak langs het schoentje 
van Toets. Het was natuurlijk wel een 
erg klein schoentje. Maar toch zag Piet 
het. “Kijk nu eens, Sint!” riep Piet. “Welk 
klein jongetje zal dit schoentje hier 
gezet hebben? Dat is vast een jongetje 
geweest, dat geen huis heeft. Anders 
had hij het toch bij de schoorsteen 
gezet?” De Sint bekeek het schoentje. 
Dat zag en hoorde Toets allemaal 
vanuit de boom. “Dit schoentje is van 
een kabouterjongen,” sprak de Sint. 
“We moeten hem ook een verrassing 
geven. Wat zullen we erin doen? Wat 
denk je, Piet?” Piet stond te denken. 
“Een trein,” zei hij toen. “Een trein, 
die vanzelf rijdt. Weet u wel, Sint, we 
hebben er ook zo een. Als je op het 
rode knopje drukt, gaat hij rijden. Druk 
je op het groene, dan stopt hij.” De Sint 
knikte, maar dacht toch nog even na. 
“Denk je dat, dat een geschikt cadeautje 
is, Piet?” vroeg hij toen. “Natuurlijk, 
Sint,” zei Piet. “Moet u luisteren. De 

kabouterjongen, die dit schoentje gezet 
heeft, is heel slim. Anders was hij nooit 
uit het bos naar de stad gekomen. Hij 
heeft gedacht: ik wil ook wel eens iets 
van die mensen-Sinterklaas hebben. Als 
hij dus zo slim is als ik denk, dan rijdt hij 
in deze speelgoedtrein, die u hem geeft, 
terug naar het bos.” “Dat kaboutertje is 
slim, maar jij ook, Pieterbaas,” lachte de 
Sint.

En toen gaf hij z’n knecht opdracht om de 
mooiste en grootste trein, die ze bij zich 
hadden, naast het kabouterschoentje 
neer te zetten. Tevreden reed de Sint 
weer verder. De knechten volgden hem. 
Nauwelijk was de Sint uit het gezicht 
verdwenen, of Toets liet zich uit de 
boom zakken. Hij had alles gehoord 
en gezien. Ook van dat rode en groene 
knopje. Wat was Toets blij. Hij kon wel 
huilen en lachen tegelijk. Eerst liep hij 
een paar maal om de trein heen. Maar 
toen stapte hij in de locomotief en 
drukte op het rode knopje. “Toe-oe-
oettttttt!” gilde de locomotief. De trein 
begon te rijden. Maar ineens dacht 
Toets aan zijn schoen. Die stond nog 
op het marktplein. Vlug drukte hij op 
het groene knopje. Een tel later stond 
de trein stil. Toets sprong eruit, ging de 

schoen ophalen en 
even later zat hij 
al weer in de trein. 
“Toe-oe-oettttttt!” 
gilde de locomotief 
weer. Toen stuurde 
Toets zijn trein naar 
het bos. Hij voelde 
zich als een koning 
zo rijk. En ik weet 
haast zeker, dat hij 

volgend jaar weer zijn schoen zet op het 
marktplein van de stad.
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Kleurplaat

           



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

Oplossingen op pag 31.
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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

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

Openingstijden

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

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

G b o

Trou n

J b l um

Kijk op onze site voor meer informatie

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

www.drukkerij-noten.nl

            



We willen iedereen die heeft mee
geholpen om onze jubileum voor stel
lingen tot groot succes te maken! Voor 
en/of achter de schermen. 

Het was fantastisch!

We hebben twee keer voor een uit
verkochte popzaal in de Cacaofabriek 
onze show mogen opvoeren. Alle leden 
van Dierdonkkoor Didoko hebben on ge
lofelijk hun best gedaan. 

Een extra vermelding voor onze dirigent 
Wil Bolenius, pianist Lodewijk Holzken, 
Sebastiaan Cooijmans op de contrabas 
en Bertil Verbaarschot op de drums. 
Ook onze choreograaf Maria van Gastel 
verdient een pluim.

Ook de mensen die naar ons zijn komen 
kijken : Bedankt !!

Dokido uit de schaduw: bedankt iedereen!
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Op basisschool Dierdonk kunnen 
kin deren overblijven om hun 
boterhammen op te eten en 
vervolgens te ontspannen. Per dag 
maken ongeveer 250 kinderen hiervan 
gebruik. Zij worden hierbij begeleid 
door gemotiveerde, waardevolle 
vrijwilligers. 

Sinds het begin van het nieuwe school
jaar is er een nieuw systeem van start 
gegaan, waarbij kinderen ‘s morgens 
mogen kiezen wat zij tussen de middag 
willen gaan doen. Voorafgaand is er 
een enquête gehouden onder de kin
deren, welke heeft geleid tot de veel 
keuzemogelijkheden. Er valt te kie
zen uit onder andere techniek, tafel
voetballen, kookclub, schilderen, knut
se len, pingpongtafel, tennis, voet ballen, 
gymmen in de gymzaal en jeugd EHBO.

Eerst is begonnen met de kinderen van 
de groepen 5 tot en met 8 en na de 
herfstvakantie is hetzelfde systeem ook 
in gebruik genomen voor de kinderen 
van de groepen 3 en 4.

Kinderen, leerkrachten en vrijwilligers 
zijn enthousiast over de afwisseling 
die er nu is, hetgeen blijkt uit de bijge
voegde foto’s.

Hoe het werkt
door Annabel, Danique en Sophie (8b)
Voor half negen ga je kiezen uit de 
verschillende activiteiten. Je hangt bij 
die activiteit ’s morgens je kaartje op. 
Op dit kaartje staat je groep en je naam. 
Om 12.00u ga je dan naar de activiteit 
toe die je hebt gekozen. Je eet eerst en 
kunt dan de activiteit gaan doen. Daarna 
ga je weer terug naar de klas. 

Activiteit Jeugd-EHBO 
door overblijfvrijwilliger Wilma van Rijt
Het idee van het geven van jeugd EHBO 
tijdens de tussenschoolse opvang 
komt eigenlijk van Pieter van Wetten. 
Dit komt omdat ik enkele jaren (in de 
beginjaren) op bs. Dierdonk  jeugd
EHBO heb gegeven aan de groepen 
8. Ikzelf beoefen de EHBO niet meer 
zo actief, maar ben nog wel actief als 
bestuurslid.
Er zit altijd een stukje theorie aan de 
lessen vast, want je moet per slot van 
rekening wel weten waar je mee bezig 
bent. Wat de kinderen het leukste 
vinden aan jeugdEHBO is onder 
andere het werken met verbanden en 
actief bezig zijn zoals vandaag met de 
noodvervoersgreep van Rautek. Later 

dit jaar komen nog andere dingen aan 
bod zoals bijvoorbeeld de stabiele 
zijligging en de greep van Heimlich.
 
De reacties van kinderen na de les over 
de Rautekgreep:
Raechel: superleuk, fantastisch.
Didi: Het was leuk.
Ralph: Leuk en Leerzaam.
Romy: Interessant en leerzaam.
Brechje: Heel leuk en je leert er veel van.
Lieke: Het was gezellig.

Wilt u ook een bijdrage leveren aan 
deze organisatie als vrijwilliger dan 
kunt u contact opnemen met Susan van 
der Gaast; coördinator tussenschoolse 
opvang Dierdonkschool 06-45258659

Yes! Overblijven op basisschool Dierdonk
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Medi-Seinen: 
nieuws vanuit Medisch Centrum Dierdonk

“BRAK”
“Een leven zonder feest is een lange 
weg zonder herberg”! Het afgelopen 
weekend heb ik dit citaat van de Griekse 
filosoof Democritus (460 voor Christus) 
eens grondig ter harte genomen! Het 
was weer de hoogste tijd voor het jaar-
lijkse “oktoberfeest”.  Spijs en drank in 
overvloed en het was ook nog eens heel 
gezellig. Op dit soort bijeenkomsten is dit 
voor mij niet altijd vanzelfsprekend. De 
eerlijkheid gebied mij te zeggen dat ik niet 
zoveel op heb met dit soort, vaak toch 
wat geforceerde gezelligheid.  Hoewel 
ik  geen lid ben van de “blauwe knoop”, 
ben ik van nature geen drinker. Welnu, 
om een lang verhaal kort te maken, de 
laatste alcoholische versnapering, had ik 
toch beter aan mij voor bij kunnen laten 
gaan! De volgende ochtend, kijkend in de 
spiegel zag ik een toch wat “brak”gezicht 
met rood doorlopen ogen. Mijn vrouw 
adviseerde mij contact op te nemen met 
een restaurateur …
Graag wil ik met u speken over rode ogen. 
Een rood en pijnlijk oog komt meestal 
door een oogontsteking. Het bindvlies dat 
het oogwit en de binnenkant van de oog-
leden bekleed is dan ontstoken. Meestal 
wordt dit veroorzaakt door een bacterie 
of virus. Andere oorzaken kunnen zijn, 
hooikoorts, overgevoeligheid van de ogen 
voor bepaalde soorten make-up, te lang 
dragen- of onhygiënisch omgaan met con-
tactlenzen, of onbeschermd in de zon of 
lasstralen te kijken. 
Een oogontsteking geeft de volgende 
klachten. Het oogwit en de binnenkant 
van de oogleden worden rood. Er kan slijm 
of pus aan de binnenkant van de oogleden 
zitten. De oogleden kunnen aan elkaar 
vastplakken. Vooral in de ochtend na het 
ontwaken zijn de ogen dan vaak moeilijk 
te openen. Een oogontsteking geeft vaak 

een branderig of geïrriteerd gevoel in het 
aangedane oog. Soms kunt u het gevoel 
hebben alsof er een vuiltje in het oog zit. 
Verder kunnen de ogen tranen en jeuken 
al passen deze klachten meer bij hooi-
koorts. Een oogontsteking kan veel hinder 
veroorzaken, maar is zelden gevaarlijk. Bij 
overgevoeligheid of een allergie kan de 
ontsteking blijven bestaan zolang er con-
tact is met de stof waar u overgevoelig of 
allergisch voor bent.
Wat kunt u zelf aan een oogontsteking 
doen? Wanneer de oogleden aan elkaar 
vastgeplakt zitten kunt u ze losweken en 
schoonmaken met een watje of gaasje 
gedrenkt in gewoon kraanwater. Maak het 
oog schoon van de buitenste naar de bin-
nenste ooghoek. Draag geen contactlen-
zen wanneer uw oog ontstoken is. Gebruik 
verder geen oogmake-up wanneer uw oog 
ontstoken is. Make-up kan de oorzaak zijn 
van de ontsteking en de genezing vertra-
gen. Gebruik een speciale zonnebankbril 
wanneer u onder de zonnebank gaat en 
draag een UV werende zonnebril in de 
felle zon. Draag verder altijd een lasbril 
bij het lassen. Raadpleeg uw huisarts bij 
aanhoudende klachten. Een aanvullende 
behandeling met oogdruppels kan dan 
nodig zijn. 
Neem direct contact op met uw huisarts 
wanneer u plots slecht ziet, wanneer u 
oog erg pijnlijk is of wanneer u tevens last 
heeft van hoofdpijn, misselijkheid en / of 
braken. Ook pasgeborenen met een rood 
en pussend oog dienen door de huisarts te 
worden gezien en onderzocht. Neem ook 
contact op met uw huisarts als er iets in 
u oog zit wat u er zelf niet uit krijgt door 
bijvoorbeeld te spoelen of voorzichtig het 
bovenooglid over het onderooglid te trek-
ken. Bij een vermoeden dat overgevoelig-
heid of een allergie een rol speelt kunt u 
ook uw huisarts raadplegen. En verder 
wanneer er andere verschijnselen zijn 
waarover u zich zorgen maakt. 
Op advies van mij vrouw heb ik diezelfde 
ochtend nog contact gezocht met een 
restaurateur die mijn gezicht en ogen 
weer in ere heeft hersteld. Tijdens de 
volgende buurtbarbecue toch maar een 
“Bucklertje”. Sorry Youp!.
Graag tot een volgende keer, en moge 
het u tot die tijd meer dan goed gaan!

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

Dinsdag
16 december 2014:

Kerstbloem-
schikken 

We hebben een enthousiaste dame 
bereid gevonden om een bloemschik-
avond voor ons te verzorgen, nl. op 
dinsdag 16 december a.s. Zij is creatief 
en heeft een hele berg ervaring. Er zal 
op een schaal een mooi kerststuk met 
bloemen worden gemaakt.

De kosten voor deze avond bedragen 
€ 15,00 incl. alle materialen en koffie/
thee.

• Maximum aantal deelnemers 20. U 
dient lid te zijn van de wijkvereniging 
om te kunnen deelnemen.

• Indien er teveel aanmeldingen zijn 
wordt u telefonisch of per mail tijdig 
op de hoogte gebracht dat u niet 
kunt deelnemen. 

• Deelnamekosten vooraf te voldoen. 
Na aanmelding zal u worden 
gevraagd het bedrag over te 
maken. In verband met inkoop van 
materialen kan bij verhindering 
geen restitutie plaatsvinden.

• Aanvang 19.30 u. in Parkzicht.

• Voor vragen over de geplande 
activiteit kunt U naar onderstaand 
mailadres een mail sturen. 

Voor deelname kunt u zich aanmelden 
via de mail. Aanmeldingen zullen in 
volgorde van binnenkomst behandeld 
worden.
Mail naar: secretariaatwijkvereniging@
dierdonk.eu
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December 2014 in het Annatheater
Leerlingen van Bewegingsexpressie Christel 
Koolen presenteren:
In deze grote voorstelling komen dans, drama en zang bij 
elkaar.

Data en tijd: 
Zaterdag 13 december : 13.00 en 16.00 uur
Zondag 14 december: 13.00 en 16.00 uur

Entree: kaarten voor deze voorstelling à € 6 kunt u vanaf 1 
december verkrijgen bij 
Christel Koolen, tel. nr.: 06-42557386 of voor aanvang van de 
voorstelling bij het Annatheater

Rob Scheepers
Nieuwjaarsconference (Try-out) UITVERKOCHT
Zondag 21 december – ‘2014, afgescheept…’
Moeten we 5-3-2 of tóch gewoon 4-3-3 spelen? Zwarte 
Piet of toch stroopwafelpiet? Plaats je een Ebola patiënt in 
quarantaine of in een vol vliegtuig richting Spanje? 2014 was 
een jaar van keuzes, grote en kleintjes. Dat zelfs kleine keuzes 
grote gevolgen kunnen hebben legt Rob Scheepers uit in zijn 
Nieuwjaarsconference ‘Afgescheept’. En als je de keuze hebt 
tussen wéér een avond bankbivakkeren of in het theater 
lachend terugblikken op 2014… 

Rob Scheepers:
Naast zijn vele optredens als tonprater en entertainer 
onderscheidt Rob zich ook buiten het podium door een 
scherpe blik op het nieuws. Op Twitter heeft hij inmiddels een 
kleine 19.000 volgers. Hij heeft sinds enige tijd radiocolumns 
voor Radio Veronica, Radio 8FM en een geschreven column in 
het Eindhovens stadsmagazine ‘Licht op Eindhoven’. Daarnaast 
heeft Rob de afgelopen jaren vier boekjes uitgebracht waarin 
hij zijn columns en 365 van zijn beste Twitter grappen van het 
dat jaar bundelde
In samenwerking met het Eindhovens Dagblad heeft hij nu dat 
alles bij elkaar gebracht in een Nieuwjaarsconference: ‘2014, 
afgescheept…’. Een solovoorstelling van anderhalf uur waarin 
hij op humoristische, scherpe en persoonlijke wijze het jaar 
2014 samenvat. 

Aanvang: 20.00 uur
Entree: € 12,50

 

Kaartverkoop gestart!

Toneelgroep    Vreemd Beest met de 
familievoorstelling:

“De nieuwe kleren van de keizer” 
Voor iedereen vanaf 6 jaar

Data voorstellingen  24 januari try-out, 25, 30 en 31 januari, 
1, 5, 6, 7 en 8 februari 2015
Aanvang: 19.30 uur, behalve op zondag 25 januari en 1 
februari 15.00 uur en op
zondag 8 februari 11.00 en 15.00 uur
Entree: € 15,00; CJP, CKV, kinderen en try-out € 8,00
Reserveren:  reserveren@annatheater.nl, tel. 06-28104333

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. 
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Jeugd(prijs)puzzel. Win een cadeaubon!
Afgelopen maand hadden we een wel heel eenvoudige puzzel, 
voor de zekerheid waren er ook inzenders die de oplossing op 
papier hadden ingestuurd, zie ook het voorwoord.
Let bij het insturen er goed op wat voor gegevens je mee 
moet sturen. Niet zoals deze maand gebeurde, een mail met 
het juiste antwoord “MAASTRICHT”, dit is natuurlijk niet 
voldoende om mee te dingen naar de prijzen. Het antwoord 
Maastricht was speciaal voor het novembernummer  
uitgekozen omdat daar op de 11e van de 11e het 
carnavalsseizoen wordt geopend. 

Deze keer waren er weer 19 inzendingen, zodat er weer 
geloot moest worden. Uit de goede inzendingen heeft op 16 
november de waarnemend voorzitter van de wijkvereniging  
3 winnaars getrokken.

 op de foto de gelukkige prijswinnaars:
Laura van Leersum, Kevin Knol en Elvira Hagen

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

Waar moet de oplossing 
naar toe?
De oplossingen van deze Gazetzoeker kun 
je bij voorkeur per mail met als onderwerp 
“kinderpuzzel” opsturen naar:
(redactie@dierdonk.org) of per post naar:
Gazet Kinderpuzzel
Schovenhorstweide 1,
5709 SG Helmond.

Deelname is weer mogelijk vanaf 7 jaar, tot dat je de 
basisschool verlaten hebt. Vermeld je naam, adres, 
telefoonnummer, leeftijd en of je een jongen of  meisje bent. 
Onder de goede oplossingen verloten wij dan: 3 cadeaubonnen 
van € 10,00.
De uitslag van deze puzzel zal pas in het februari nummer bekend 
gemaakt worden.

Uiterste inzenddatum is: Zaterdag 13 december 2014.

Oplossing doodles spelletjespagina 25

De Puzzel
V I T J T E I P R U E Z T F
T O O B S E J K A P S Z A D
S M O O B T R E I N C W A K
A K B S P A N J E I H A I E
A A M K O S C P S E U R T S
L D O M E M U A I P I T A C
K G O A D A M K R E M E A H
R E T N E B A J P S P P I I
E D S D O E N E R R J I R M
T I A A G S E S U A E E W M
N C O R R C S A S M F T I E
I H T I E H C V R D A J T L
S T S J K O H O E R T P O P
D E E N I E I N D E S E E U
R G E E U N J D R I N G K T
L O F P S T N ! R E T T E L

BOOM
CADEAU
DAK
FEEST
GEDICHT
LETTER
MANESCHIJN
MANDARIJN
MARSEPEIN
MIJTER

PAKJESAVOND
PAKJESBOOT
PET
RING
SCHIMMEL
SCHOEN
SCHUIMPJE
SINTERKLAAS
SOK
SPANJE

STAF
STOOMBOOT
SUIKERGOED
SURPRISE
TAAITAAI
TREIN
ZAK
ZEURPIET
ZWARTEPIET

_ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _   _ _   _ _   _ _
_ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ 

oplossing woordzoeker

De woordjes
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Van Lieshout Stoffering
M b , , Bo t  v   t f

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   p m t m  

bij   m t

Sinterklaas tegen een
zwarte piet:
”Je pakt langzaam in.
Je schrijft langzaam ge-
dichten, je loopt lang-
zaam over de daken.
Is er dan helemaal niets
dat jou vlug afgaat?”
 Zwarte piet:
”Oh, jawel hoor. Ik ben 
vlug moe.”

Vlug

mop 4 dec 14.pdf         22 57:15

            



De hobby van … Maarten van den Heuvel
Dit keer laten we Maarten van den Heuvel van De Biezen 
tuincentrum aan het woord in onze rubriek De hobby 
van…. Elke maand vragen een van de mensen achter de 
advertenties in ons wijkmagazine naar hun hobby of vrije
tijds besteding.

Kerstsfeer
Het is en blijft de meest sfeervolle tijd van het jaar, zeker in 
een tuincentrum, de kerstperiode. Ik had dan ook geen betere 
maand kunnen uitzoeken voor een interview met de man 
achter Tuincentrum De Biezen dan juist deze.
Ik mag al voor openingstijd komen en wordt met verse 
koffie hartelijk ontvangen door Maarten van den Heuvel. En 
meteen krijg ik te horen wat ik bijna elke maand hoor van de 
ondernemers: “mijn vak is mijn hobby”. Maar dan blijkt ook 
vissen een hobby van Maarten van den Heuvel te zijn. “Dat 
komt er helaas veel te weinig van, het schiet er nogal eens bij 
in van mijn werk gaat voor. Ooit hoop ik dat het andersom 
gaat worden”.

Van handel naar vermaken 
Maartens vader had een kwekerij. Hij groeide dus op tussen 
het groen. Toch trok de handel Maarten meer. Een oom had 
een tuincentrum in Eindhoven en daar leerde maarten van 
den Heuvel hoe leuk dat vak is. Er werd gestart met een 
winkel bij de kwekerij in snijbloemen en planten. Omdat er 
vraag naar was kwamen daar de tuinplanten bij. Het werk 
bleek zo leuk dat de stap gewaagd werd om naar de overkant 
te verhuizen en daar een tuincentrum te beginnen. Daar bleek 
dat de hobby in handelen zich langzaam verpopte in de hobby 
om mensen te vermaken, ze in een goede sfeer te brengen en 
om klanten met goede ideeën en inspiratie naar huis te laten 
gaan. Het funshoppen, daar wil Maarten van den Heuvel zich 
sterk voor maken. En als hij zijn klanten ziet genieten van de 
sfeer, de kinderen vrolijk ziet spelen in zijn kinderspeelpaleis, 
als hij merkt dat groepjes mensen enthousiast worden van de 
geëtaleerde ideeën dan geniet ook Maarten van den Heuvel 
en beseft hij zich dat het vermaken van mensen hem het 
meeste voldoening geeft. 

Mooi weer visser 
Maarten gaat als het even kan met vrienden vissen. Nooit 
alleen want het gaat om de gezelligheid en de sfeer. Hij heeft 
een aantal vaste vis-maten met wie hij naar verschillende 
mooie plekjes door heel Nederland gaat om een hengeltje uit 
te gooien. Broodjes en koffie mee. Samen ontspannen in de 
natuur. Pas zat hij aan de Aa. Soms vist hij langs het kanaal. 
Ook ging hij eens met zijn vrienden naar een vissershut om te 
overnachten in Ommen zodat ze aan de Vecht konden vissen. 
Maar alleen als het mooi weer is want hij heeft liever mooi 
weer dan  een emmer vol vis! 

Wedstrijdje
Het valt niet mee om data af  te spreken om samen te gaan 
vissen. De vis-maten zijn ook allemaal druk bezet. Maar als 
er wordt gevist ontstaat er wl een onderling wedstrijdje wie 
de meeste vis weet te vangen. Voorntjes, brasems, witvis, die 
willen vaak wel bijten. 

Gehoopt wordt er altijd op die flinke karper….
Maarten roept al 20 jaar als hij weer thuiskomt dat hij vanaf 
nu vaker gaat vissen maar het komt steeds niet verder dan 
gemiddeld 5x per jaar.

Rust en spanning
Vissen is ontspannen terwijl het spannend is. Fijn in de natuur 
gaan zitten, wat voer strooien om de vissen te lokken. Boten 
varen voorbij, zoals aan de Waal, het water kabbelt. Rust, 
stilte… en dan de spanning: bijt er een? En toch is het geen 
probleem om zonder gevangen vissen weer huiswaarts te 
keren.

Funshoppen
En dan kan Maarten van den Heuvel zich thuis weer wijden 
aan zijn andere hobby: Mensen vermaken! Hij heeft het 
funshoppen flink uitgebreid. Daar ligt voor tuincentra een 
grote kans volgens Maarten van den Heuvel. Op internet 
kun je steeds meer kopen maar gezellig winkelen, moeders 

met dochters inkopen doen, vriendinnen samen ideetjes op-
doen, opa’s en oma’s met hun kleinkinderen even naar het 
speelpaleis, , kopje koffie erbij.
Voor hen wil Maarten de presentaties zo mooi mogelijk 
maken en de beleving zo intens als maar zijn kan. 

Fotoplek
Vooral de kersttijd bied daarvoor alle kansen. Tafels dekken, 
etalagepoppen aankleden, taferelen bouwen! Voorbeelden 
maken waar de klanten in zien hoe het bij hen thuis ook zou 
kunnen. Maar de klanten ook de beleving bieden.
Het ultieme zelf beleven zag ik in tussen al die mooie tafels en 
taferelen: een rek met kerstpakken in kleine tot heel erg kleine 
maten.  “Hier hebben we een mooie fotoplek voor u” staat 
er bij. En daarbij: “u mag gebruik maken van deze kerstkleren 
en accessoires”. Daar kunt u uw kindje in een kerstkostuum 
steken en er een sfeervol plaatje van schieten. Kerst-beleven 
op en top! En daarvan geniet Maarten dan ook weer! 
Have fun, have a wonderful time! Merry Christmas! Oftewel: 
Vermaak u, een fijne tijd gewenst, Vrolijk kerstfeest! 
Namens Maarten en namens mezelf,

Mirjam van der Pijl
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Dierdonk heeft nieuwe prinsen
Prins Matthijs d’n Urste

Op zaterdag 1 november 2014 is Prins Matthijs d’n Urste in 
Residentie Parkzicht, als Prins van de Rampetampers in de 
wijk Dierdonk voorgesteld. In het bijzijn van zijn ouders, zus, 
bekenden en enkele bevriende carnavalsverenigingen werd 
hij om 11 minuten voor half elf achter een winkelwagentje en 
gekleed als een chauffeur van Top Gear Parkzicht binnenge-
bracht. Na het voorlezen van diverse anekdotes werd de helm 
afgezet en was hij bekend. Hij volgt daarmee Prins Ruurd Jan 
d’n Urste op. 

In het dagelijks leven is hij beter bekend als, Matthijs van der 
Zande is 22 jaar oud en heeft afgelopen jaar zijn diploma Au-
tomotive behaald. Dit jaar is hij begonnen als student Human-
Technology Interaction aan de TU/e. Matthijs is nog vrijgezel 
en is op zijn vrije zaterdag te vinden als medewerker bij Albert 
Heijn Dierdonk. Sinds zijn kinderjaren is hij al lid van de CV 
Rampetampers. Precies 11 jaar geleden heeft hij het Prins-
schap al eens kunnen ervaren als jeugdprins van de Ramme-
tjes. Op zijn 16e is hij raadslid geworden en dit jaar dan treed 
hij in de voetsporen van zijn vader, die hem in 2010 voorging 
als Prins der Ramptampers! Ook zijn moeder en zus zijn actief 
betrokken bij de vereniging. 

Prins Matthijs d’n Urste wordt in zijn zware taak bijgestaan 
door Ceremoniemeester John, Burgemeester Koen, Vorst Pe-
ter en de wijze Raad van Elf met een geweldige Dansgarde en 
Showgroep. 

Voor en na de prinsbekendmaking was er deze keer een op-
treden van een live zanger, en wel van Erik de Bouwvakker. 
Erik wist de goede snaar te raken en verhoogde samen met de 
aanwezige 40 jarige Durblaozers en onze DJ Gerard zeker de 
feestvreugde. 

Jeugdprins Jasper d’n Urste
Voorafgaand aan de prinsbekendmaking was het de beurt aan 
de jeugd. Na een waardig afscheid van Jeugdprins Werner d’n 
Urste van jeugdraad “de Rammetjes werd onder het toeziend 
oog van de jeugdige inwoners van de wijk Dierdonk, ouders, 
kennissen en “de Rampetampers” de nieuwe jeugdprins be-
kend gemaakt. Prins Jasper d’n Urste zal dit jaar de scepter 
zwaaien over “de Rammetjes” de jeugdafdeling van de Ram-
petampers.  

Geheel aan het thema “Rammetjes goes Brazil in” werd de 
nieuwe jeugdprins van de Rammetjes onthuld in residentie 
“Parkzicht” te Dierdonk. Prins Jasper d’n Urste is in het dage-
lijks leven Jasper Klumpers en maakt al geruime tijd deel uit 
van De Rammetjes en weet dus wat carnaval vieren is. Jasper 
is 11 jaar en zit in groep 7 van de Dierdonkschool. Hij is gek 
op zeilen en surfen, hij klust graag samen met zijn vader en 
daarnaast treedt hij graag op als DJ op feestjes. Hij is uiter-
aard dol op feestjes en bezit daarnaast een grote dosis humor, 
geweldige danspasjes en een fantastische uitstraling. Hij zal 
als jeugdprins dan ook het Helmondse carnaval een gewel-
dige impuls gaan geven. Gezien het thema van de Rammetjes, 
“Rammetjes goes Brazil”, beloven het met hen geweldige en 
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zwoele feesten te gaan worden. Zijn 
vader was al eerder Prins van de vereni-
ging en zijn broer ging hem ook reeds als 
jeugdprins bij de Rammetjes voor. 

Het carnaval zit hem dus in het bloed. 
Ceremoniemeester Lars, en Vorst Levi 
en de wijze jeugdraad zullen hem na-
tuurlijk tijdens alle feestelijkheden 
vergezellen. Zij zullen met zijn allen op 

een fantastische manier laten zien hoe 
gezellig en geweldig feesten in Brazil kan 
zijn. 

Beide prinsen hopen dat vele Dierdon-
kers tijdens carnaval, de gezellige mid-
dagen en avonden, komen bezoeken 
om er samen met hen een te gekke en 
een zeer gezellig feestelijk Braziliaans 
carnavalsjaar, voor de Rampetampers 
en Dierdonkers in het bijzonder, van te 
maken.

Delegatie Rampetampers 
weer naar Keulen

Op de 11de van de 11de bracht een 
delegatie van de Rampetampers weer 
een bezoek aan de opening van “het 
vijfde jaargetijde” in Keulen.  Nadat 
onze BOB Jack ons allen had opgehaald 
gingen we rond 08.00 richting Keulen. 
Daar we de parkeerplaats van vorig jaar 
nog in de Tom-Tom hadden staan was de 
weg naar Keulen weer snel gevonden.

Deze keer hadden we wat meegenomen 
om uit te delen. Het thema van Keulen 
hadden we verwerkt in een button om 
daar weg te kunnen geven. 

Al met al, was het weer een gezellige 
dag die we ook volgend jaar weer zullen 
herhalen. Afsluiten deden we deze dag 
weer in onze “stam-pizzeria”.
Volgend jaar ook mee naar een gezellige 
dag in Keulen? Wordt dan lid, info op 
www.rampetampers.nl
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KERST-CULTUURMARKT 2014 
ZONDAG 14 DECEMBER IN BAKEL
11.00 TOT 17.00 UUR
22e editie

         “Raad de waarde van een volle 
 winkelwagen en maak kans op 
 C1000 waardebonnen”.         

         Tot 14 december!
         Centrum Bakel.

       De organisatie is in handen van 
       OndernemersVerenigingBakel en ClubZonderNaam

w w w . o n d e r n e m e r s b a k e l . n l

            



Bakelse Kerst-Cultuurmarkt: 14 december
In nauwe samenwerking met de Bakel
se Ondernemersvereniging (OVB) orga
niseert de Stichting Club Zonder Naam
(CZN) dit jaar voor de 22ste keer een
Kerst-Cultuurmarkt met veel kunst
en culturele activiteiten. Deze Kerst-
Cultuurmarkt vindt plaats op zondag
14 december a.s. op en rondom het St
Wilbertsplein in Bakel.

De kerstmarkt wordt geopend om 11.00 
met muzikale ondersteuning van de 
turmbloazers. 
Tot 17.00 uur kunnen de kraampjes 
in de tenten op het St. Wilbertsplein 
en de exposities in het Parochiehuis, 
Vitaforum/Rabobank, Diep s tratenzaal, 
Huisartsenpraktijk, even als de Heem
kamer, de Schutskamer en het Muziek
hofke aan het Gildepad wor den bezocht. 
Ook zijn er diverse win kels voor het 
publiek geopend. Te vens zijn er op het 
podium in de tent voor de kerk diverse 
muzikale optredens gepland. 
Alle activiteiten zijn gratis te bezoeken.

Activiteiten Kerst-Cultuurmarkt 2014
Van 11.00 tot 17.00 uur:

Marktplein:
In diverse tenten op het St Wilbertsplein 
kunt u een interessant assortiment 
cadeau en gebruiksartikelen vinden 
en lekkere hapjes en drankjes kunnen 
wor den geproefd. Het is ook gezellig 
winkelen in het centrum van Bakel waar 
diverse winkels geopend zijn, onder
nemers staan voor u klaar en doen 
hun best om u persoonlijk van dienst 
te zijn. Horecaondernemers zorgen 
voor lekkernijen op hun terras. Op het 
po dium in de tent voor de kerk staan 
optredens gepland en kunt u genieten 
van veel Bakels talent. Speciaal voor 
kinderen is er een grote draaimolen en 
een winterspringkussen.

De dames van de ondernemers vereni
ging zorgen ook dit jaar weer voor een 
toepasselijke traktatie. Een oliebollen 
en hamburgerkraam zor gen voor de 
inwendige mens. Een heuse smid de
mon streert een am bacht uit vroegere 
tij den. Vuur korven, kerstversieringen, 
mu ziek en straat heater maken het 
ge heel sfeervol. Men kan gratis een 
rond rit door Bakel maken met “De 
Goede Moor de naar”, een rijtuig van het 
Boeren bonds museum te Gemert.
Parochiehuis:
Expositie van schilderijen, aquarellen 
en tekeningen van Bakelse kunstenaars 
en van de KBOschildersgroep. Tevens 
is er voor de liefhebbers een workshop 
kunstschilderen. Daarnaast is er nog een 
fotoexpositie.
Vitaforum/Rabobank:
Beeldende kunst, keramiek, fotografie, 
schilderkunst, experimentele amateur
kunst en sierraden.
Diepstratenzaal:
Huisvlijt, geschenkartikelen en speel
goed.
Huisartsenpraktijk:
Fotoexpositie van fotoclub Contrast.
Aan het Gildepad:
Openstelling van de Heemkamer, de 
Schuts kamer van het St. Willibrordus
gilde en het Muziekhofke.

Wedstrijd OndernemersVereniging
Bakel
In de tent van de OV Bakel staat een volle 
winkelwagen boodschappen waarvan 
u de waarde kunt gaan raden. Er zijn 5 
prijzen te winnen, met een hoofdprijs 
van € 250 aan C1000 waardebonnen. De 
winnaars worden nog diezelfde middag 
om 16.30 uur bekendgemaakt.

Kortom de Bakelse kerstcultuurmarkt 
is meer dan een bezoek waard en bied 
voor elk wat wils
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Zomaar een dagje: Dierenkliniek Brouwhuis

Vrijdag. Vlak voor het weekend komt er een vraag binnen 
in onze mailbox: of wij aan de hand van de meegestuurde 
foto’s kunnen vertellen wat er mankeert met de brilkaaiman 
(!) van het gezin? ... Zo zie je maar weer, de diergeneeskunde 
is nooit saai en er kan altijd iets ongewoons op je pad 
komen. Een vreemde vraag, een ongewoon dier, of een 
zeldzame aandoening. En dan kan je soms enkel proberen 
en afwachten hoe het zal verlopen.
 
Zo kwam enkele weken geleden Bikkel op afspraak. Hij had 
last van een stevige hoest en slijmvorming in de keel. Op het 
eerste zicht niets ernstigs, iets wat tijd en antibiotica wel 
zouden kunnen oplossen. Enkele dagen later kwam Bikkel 
echter terug. Hij had écht veel moeite met slikken en het 
weinige eten dat hij binnenkreeg kwam er na enige tijd weer 

terug uit. Uit de details van het verhaal van de eigenaar werd 
vermoed dat het niet om simpelweg “braken’ ging, maar dat 
er iets meer aan de hand was. Bikkel werd dus opgenomen 
voor observatie en verder onderzoek. Hier zagen we aan 
het gedrag van Bikkel dat er een probleem moest zijn in de 
slokdarm. Röntgenfoto’s bevestigden dit: de slokdarm –die 
normaal niet zichtbaar is op een röntgenfoto- was nu duidelijk 
te zien. Een teken dat er iets ernstigs mis was, zoals een 
obstructie of een verlamming. Uiteindelijk bleek Bikkel een 
zeldzame spieraandoening te hebben ontwikkeld ten gevolge 
van de eerder opgelopen keelinfectie. Door de keelinfectie 
was het immuunsysteem van Bikkel op hol geslagen waardoor 
ook zijn eigen spieren aangevallen werden. Het resultaat 
hiervan was een slokdarmverlamming en slikproblemen. De 
eigenaar was gemotiveerd om een behandeling te proberen, 
maar helaas kregen we de klachten niet voldoende onder 
controle en is Bikkel na 10 dagen geëuthanaseerd.

Maia was een schat van een herder, maar reeds van jongs af 
aan had zij last van huidklachten. In eerst instantie ging het 
over kale plekken met roodverkleuring van de huid en jeuk. 
Onderzoek naar mijten en behandeling voor infectie kregen 
de klachten niet voldoende onder controle. Nog steeds was 
de huid onrustig en na een aantal weken was er zelfs een 
verdikking zichtbaar. Het leek wel alsof er zich een soort van 
spatadertjes hadden gevormd. Dus werd verder onderzoek 
gedaan en een huidbiopt genomen. Dit wees uit dat het om 
een zeldzame aandoening ging waarbij de bloedvaten gingen 
woekeren. Overleg met specialisten in binnen- en buitenland 
maakte duidelijk dat er geen gerichte therapie bestond en 
dat de aandoening in de loop van de tijd zou verergeren. 
Jarenlang konden we de aandoening toch wat afremmen met 
cortisone. Ruim een jaar geleden echter kwamen er wonden 
in de vaatkluwens te zitten die steeds opnieuw infecteerden. 
Meerdere kuren van verschillende soorten antibiotica konden 
de infecties uiteindelijk niet meer onderdrukken en vorige 
maand heeft de eigenaar haar na 8 jaar toch moeten laten 
inslapen.

Joke Jolling, dierenarts Brouwhuis

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Na de wandeling heerl jke  
soep en chocolademelk  
om weer warm te worden! 

 
 
 

Meld je aan door een mailtje te 
sturen naar: 

hartvoorhonden dierdonk@hotmail.com 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Start om 15.00 uur 
   vanaf Parkzicht, Dierdonk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

organiseert 

WINTERWANDELING 

In samenwerking met Hondenwerkgroep Helmond-Noord en Hondenwerkgroep Rijpelberg 
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Scouting Paulus: Nationale Natuurwerkdag

Zaterdag 1 november nam opnieuw 
een recordaantal van 14.500 vrij wil
ligers deel aan de warmste natio
nale Natuurwerkdag ooit, de groot
ste vrijwilligersactie in het groen.
Landschapsbeheer Nederland organi
seer de de Natuurwerkdag voor de 
veertiende keer. Dankzij de gezamen
lijke inzet van vrijwilligers op 488 loca
ties, kreeg het Nederlandse landschap
een grote opknapbeurt. Ook minister 
Jeroen Dijselbloem van Financiën
werk te mee in Gelderland.

… en, niet alleen minister Dijstelbloem
was van de partij, maar natuurlijk was
scouting Paulus er ook weer bij!

Dit jaar was de natuurwerkdag voor 
scouting Paulus extra bijzonder, niet 
alleen omdat er in tien provincies 
de warmte record voor november is 
gesneuveld maar omdat de scouts in 
hun eigen woonwijk, Dierdonk, aan de 
slag gingen om de natuur een handje 
mee te helpen. Dus, zaterdag ochtend 
vroeg uit de veren en uitgerust met 
schop en laarzen richting Dierdonk.

Door 24 scouts en 8 leiding is er een 
ochtend hard gewerkt in de weilanden 
tussen de Bereboot en de weg naar 
Scheepstal in het gebied van de Bakelse 
Aa. Hier zijn strekdammen gemaakt in 
de afgelopen weken als onderdeel van 
het project rondom de Bakelse Aa, en 
op deze strekdammen zijn ruim 1000 
struiken en bomen geplant door de 
scouts, samen met de leden van de IVN. 

Er is eerst uitgelegd aan de scouts hoe 
een boom of struik geplant moest 
worden, want, dat was toch niet bij alle 
scouts zo vanzelfsprekend(een schop 
kan toch op verassend veel manieren 
worden gebruikt!!??). Ze hadden het erg 
snel door en hebben in een paar uur tijd 
zoveel geoefend dat ze het ook nooit 
meer zullen vergeten. Het was ook niet 
overal even makkelijk want de grond 
was aardig nat en op sommige plaatsen 
was het echt modderlopen. 

Het eerste gedeelte van de beplanting 
was aardig snel klaar dus was het tijd 
voor pauze. De IVM hebben goed 
gezorgd voor een energierijke lunch – 
en ook nog lekker! 

Na de lunch is door de een van de 
projectleiders van waterschap Aa uitleg 
gegeven over de werkzaamheden rond
om de Bakelse Aa en waarom het zo 
belangrijk is voor de natuur in dit ge
bied om al deze moeite te doen.  Dit 
was erg leerzaam en de scouts kregen 
de gelegenheid om  al hun vragen te 
stellen zodat ze goed begrijpen waarom 
dit soort werk heel belangrijk is en na
tuurlijk ook waarom hun bijdrage hierin 
zo belangrijk is.

De Bakelse Aa is verlegd en gaat weer 
meanderen door het gebied. Dit moet 
ervoor zorgen dat er weer vissen en 
waterdieren in het beekje weer gaan 
leven. Verder komen en een aantal 
poelen die aantrekkelijk zijn voor kikkers 
en padden. 
Het was ook leuk om te horen dat er een 
Dassenburcht is in Dierdonk. De planten 
die er op de natuurwerkdag zijn geplant 
zijn aantrekkelijk voor deze dieren en 
dragen bijvoorbeeld besjes waarvan 
de dassen lekker kunnen smullen. Mis
schien komen er straks dan nog meer 
dassen naar het gebied.

Er is een ochtend flink gewerkt door 
de scouts, en het resultaat was er ook 
na! Moe maar voldaan zijn ze weer 
rich ting de blokhut gelopen, allemaal 
enthousiast over een leuke en leerzame 
och tend in de natuur … volgend jaar 
weer!
Wil je meer weten over de natuurwerk
dag, kijk dan op de website 
www.natuurwerkdag.nl

www.facebook.com/scoutingpaulushelmond 
www.scoutingpaulus.com
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    Zondag 14 december
van 10.00-17.00 uur

Ook tijdens de gezellige kerstmarkt in ons 
dorp bent u bij ons allen van harte welkom!

Dé Kerstmarkt in Bakel

Kom kerst-sfeer proeven bij onze ondernemers!

            



 

Op DinsDagmiDDag zijn wij geslOten

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

Vlees zoals 
Vlees bedoeld is...

 Groente & Fruit 
José 

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:groenteenfruitjose@kpnmail.nl 

 

 

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

www.automertens.nl

            Drogisterij Kanters Habraken 
Schoolstraat 6

5761 BV  Bakel
Tel.: 0492-341643

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

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

 
1e en 2e Kerstdag 2014 

Heerlijk genieten van uw  

Kerstdiner in een gezellige Kerst  

ambiance v.a. € 29,95  

bij: 

 

 

   

Reserveren gewenst, tel. 0492342200 

Openingstijden

uur

uur

12:00 

18:00 

iedere Zondag 

ook autosleutels met 

startonderbreker

 VAN TIEL
 

 BAKEL

 

  KLAAR TERWIJL U WACHT

   

EXTRA    SLEUTEL

 

Sieraden en 
Accessoires

Van de Poelstraat 1 • 5761 BW Bakel 
0492-344291 • facebook: 2byoux Bakel 

Voor de állermooiste
december cadeau’s

kom je naar:

Voor uw frietwagen-catering 
op locatie 

Johan Slegers

info@johanslegers.nl
Tel. 06 537 604 75

                     
                                                
                  

• Centrale verwarming                •  Badkamers compleet
• Airco                                            • Zink- & Koperwerk
• Water, Gas & Sanitair            • Bitumen Dakbedekking

Jaspersinstallaties.nl

Nieuwbouw ■ Verbouw ■ Renovatie 
Onderhoud ■ Traprenovatie

Vlomanshof 16 | Bakel
06-41499703

www.flinkersbouw.nl 
info@flinkersbouw.nl

OPHEFFINGS-UITVERKOOP
TOT 70% KORTING OP = OP 

            



Nieuws van onze wijkagent Hein Albers

In de maand oktober hadden we bin
nen de wijk de navolgende inciden ten.

Verkeerszaken:
Ook op 9 oktober verloor een vracht
wagen een deel van de lading op de 
Wolfsputterbaan. Het betrof slachtafval. 
De gemeente heeft geholpen met 
het ruimen en schoonmaken van 
het wegdek. Gelukkig geen verdere 
persoonlijke ongelukken.
Op 12 november reed een traktor met 
aanhangwagen over de Scheepstal. 
Door een mechanisch defect brak de 
achteras van de aanhangwagen af waar
door het span niet meer verder kon. 
De Scheepstal werd voor een uurtje 
afgesloten voor verkeer. Met behulp van 
een grote loader van een buurtbewoner 
werd het span weggesleept. Ook hierbij 
alleen materiële schade.

Inbraak in auto’s:
In de nacht van 13 op 14 oktober werd 
er in drie auto’s geparkeerd aan de 
Zevenstersingel en Dwergvlasbeek  
inge bro ken.  Compleet dashboard, navi
gatie systeem, Ipod en een airbag wer
den weggenomen.

Vernielingen:
De laatste weken kreeg ik enkele 
meldingen dat aan en bij de basisschool 
en de dagopvang enkele vernielingen 
waren aangericht of troep werd 
achtergelaten. De schooldirectie had al 
enkele jeugdigen op het schoolterrein 
aange sproken maar dat leverde te 
wei nig resultaat op. Op 20 oktober 
werden 4 jongeren aangetroffen op het 
afgesloten schoolterrein. Zij zijn door
verwezen voor een afdoening via HALT.

Op twee plaatsen in de wijk werd een 
auto bekrast.

Aantreffen gestolen auto:
Op 25 oktober troffen collega’s ‘s 
nachts een gestolen auto aan op de 
Coenders berg laan. De auto stond met 
de portieren open geparkeerd. De auto 
bleek in Veghel gestolen te zijn. De 

omgeving van de Coendersberglaan 
werd nog doorzocht meer er werd nie
mand aangetroffen. De auto is terug 
naar de rechtmatige eigenaar.

Knallen/schieten:
Zaterdagavond 2 november kreeg de 
politie enkele meldingen van harde 
knallen vanaf diverse plaatsen in de 
wijk. Er zou mogelijk een grijze auto 
bij betrokken zijn. Later kregen wij 
ook dat soort meldingen vanuit de 
wijk Rijpelberg en Brouwhuis. Er is een 
burgernet bericht uitgedaan. Helaas 
werd de auto of veroorzaker niet 
getroffen.

Burenconflicten.
Regelmatig heb ik gesprekken met 
wijkbewoners omdat men in onmin 
leeft met de buren. Vaak is daarbij geen 
sprake van strafbare feiten. Men kan 
elkaar het leven zeer zuur maken zonder 
dat er sprake is van een strafbaar feit. 
Een oplossing naar de strafrechter is 
dan geen oplossing. Ook een gang naar 
de civiele rechter lost vaak niet alles 
op. Sinds een aantal jaren kunnen we 
in dat soort gevallen gebruik maken van 
Buurtbemiddeling, welke vanuit de LEV
groep werkt. Op hun site geven ze een 
korte uitleg:

Buurtbemiddeling Helmond
Een goed contact met buren lijkt 
vanzelfsprekend. Maar soms klikt het 
niet zo goed en ontstaan ergernissen. 
Soms loopt de spanning zo hoog op, 
dat u niet meer met elkaar spreekt. Een 
oplossing lijkt buiten beeld, maar u wilt 
er toch uitkomen. 
Wat doen buurtbemiddelaars?
Getrainde buurtbemiddelaars helpen 
buren om weer in gesprek te gaan en 

samen naar oplossingen te zoeken. 
Ze luisteren naar het verhaal van 
beide partijen en nodigen buren 
op een neutrale plek uit, om met 
elkaar te praten. Ze oordelen niet 
over de schuldvraag en hebben een 
geheimhoudingsplicht.
Voor wie is buurtbemiddeling Hel
mond?
Buurtbemiddeling is voor inwoners 
van Helmond die een betere verstand
houding willen hebben met hun buren. 
Buurtbemiddeling is vrijwillig, maar 
niet vrijblijvend. U denkt zelf mee over 
mogelijke oplossingen en werkt hieraan 
mee. Buurtbemiddeling is gratis.
Hoe kan ik buurtbemiddeling Helmond 
inschakelen?
U kunt zelf contact opnemen met Buurt
bemiddeling. Het kan ook zijn dat u 
wordt doorverwezen door gemeente, 
politie of woningcorporatie.
Neem contact op met de coördinator 
van buurtbemiddeling via tel. (0492) 59 
89 89 of mail naar buurtbemiddeling@
levgroep.nl
 Uw wijkagent, Hein Albers
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Dierdonk kampioen rijker
Onze wijk is weer een sportkampioen 
rijker. Joris Otten werd vorige maand in 
Luik Nederlands kampioen wildwater 
slalomvaren in de C1-klasse.

Joris (16) vaart, net zoals zijn iets oudere 
zus Maartje, al vele jaren bij HWC De 
Helmvaarders. Met hun slalomboot 
zijn ze dagelijks te vinden op de Zuid 
Willemsvaart en gaan ze ook ongeveer 
wekelijks naar wildwaterbanen in 
Duitsland. Maartje (18) is gemiddeld 
zelfs twee volledige weken per maand 
in het buitenland om daar te trainen. 
Ze zit daarvoor in een speciale sportklas 
van het St. Joriscollege in Eindhoven. 
Tijdens het NK was Maartje voor een 
trainingsstage in Slowakije.

Joris combineert zijn passie met zijn 
studie in VWO-5 van het Jan van 
Brabant college. Dat gaat hem goed 
af, zo bleek op zondag 5 oktober. Als 
junior voer hij het hele Nederlandse 

seniorenveld naar de spreekwoordelijke 
knoppen. Zijn uiteindelijke voorsprong 
op de nummer twee, dik twee seconden, 
was ook nog eens behoorlijk ruim.

Maartje en Joris zijn tevens gekwalifi
ceerd voor het WK dat in april in 
Brazilië gehouden wordt. Of ze daar 
van de partij zullen zijn is echter zeer 

twijfel achtig. Het Watersportverbond 
kwa lifi ceert namelijk wel, maar be
kostigt niets. Mocht de reis naar Brazilië 
niet doorgaan, dan is het EK dat in 
augustus 2015 in Polen gehouden 
wordt, het volgende doel.

Joris Otten in actie met zijn C1 boot

In de wintermaanden slaan criminelen veelvuldig hun slag, 
vaak met een piek voor de feestdagen. Het donkere dagen 
offensief van politie zet in deze periode, oktober tot maart, 
extra maatregelen in tegen woning- en auto-inbraken, 
overvallen en straatroven.

De extra maatregelen en acties bestaan onder meer uit 
verscherpt toezicht en intensievere surveillances op bepaalde 
tijdstippen en risicoplaatsen waar criminelen vaker toeslaan. 
Maar ook voorlichting aan inwoners en ondernemers in de 
regio Helmond. 

Actief samenwerken
Korpschef Gerard Bouman: ‘In de afgelopen jaren zien wij 
dat bijvoorbeeld woninginbraken en overvallen toenemen, 
zodra de dagen korter worden en het aantal ‘donkere’ 
uren toeneemt. Zulke criminaliteit heeft veel impact op 
slachtoffers. Als politie pakken wij hierin onze rol, zoals de 
maatschappij van ons verwacht en mag verwachten. Maar de 
politie kan het natuurlijk niet alleen. Daarom werken wij steeds 
actiever samen met onder meer burgers en bedrijfsleven en 
stimuleren wij initiatieven zoals Burgernet. Burgers kunnen 
en willen zelf immers daadwerkelijk betrokken zijn bij de 
veiligheid en leefbaarheid van hun woon en werkomgeving. 
Prima, want dit is ieders verantwoordelijkheid. Met de politie 
als betrouwbare partner, want paraat staan voor veiligheid is 
ons vak. Waakzaam en dienstbaar. Voor, met en te midden 
van de samenleving.’

Verdachte situatie? Bel 1-1-2
Ook u kunt helpen uw buurt veilig 
te maken en te houden. Omdat u 
uw omgeving en de bewoners kent, 
herkent u verdachte situaties sneller. 
Ziet u iets verdachts, bel dan altijd 
112. Noteer kenteken en signalement 
en geef deze door aan de politie. 
Ziet u iemand in de straat die er niet 
thuishoort en bijvoorbeeld bij huizen naar binnen kijkt of op 
de uitkijk lijkt te staan? Spreek diegene eens aan met een 
simpel "hallo" of bel 1-1-2. Criminelen houden niet van een 
sociale buurt!

Op de hoogte
Via politie.nl/ Facebook politie Helmond en Twitter houden 
we u regelmatig op de hoogte van acties, resultaten en 
bijzonderheden van het Donkere Dagen Offensief in de regio!

Extra acties politie tijdens donkere dagen
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ENGELSEWEG 221A
5705 AE HELMOND     TEL. 0492 - 53 76 93

Konings
voor Verf en Behang

Korting op voorraad behangAltijd

 25%

             

H

- Sloopwerken
- Verbouwingen
- Dakramen
- Kozijnen, ramen en deuren
- Hang- en sluitwerk 

- Dakwerken
- Carports 
- Renovaties
- Dakkapellen
- Onderhoud

E info@bouwbedrijfvanhout.nl                www.bouwbedrijfvanhout.nl
T 06-10743152   

                  

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

T 0492 - 661 884

Wegens recente succesvolle 
verkopen in Dierdonk, zijn wij 

namens veel zoekers dringend op 
zoek naar tweekappers tot een 

prijs van circa  300.000. 

Neem eens vrijblijvend contact op 
voor een kosteloos verkoopadvies.

HELMOND

HELMOND

HELMOND

BELMONTEPARK 16 WILDENBORCHLAAN 33

DE KORTE GEER 2

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

WÉRKT VOOR U

*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,-

Y

               

            



Parochie H. Lambertus

Eucharistievieringen in het weekend Parochie H.Lambertus:
H. Jozef, Tolpost       zaterdag 18.30 u
  zondag 9.30 u
H. Lambertus, Kerkstraat (Centrum) zondag 11.00 u
H. Paulus, Paulus Potterlaan (Noord) zondag 9.30 u
H. Edith Stein, Weg door de Rijpel (Rijpelberg) 
  zondag 11.00 u
Weekdagen:  Jozefkerk.   ma, wo, vr 19.00u 
  en di, do 9.00 u
Pastoraal team: 
pastoor drs. E.C. Seidel   (477255 pastoorseidel@live.nl 
pastor W. Koopmans      (477255  pastorkoopmans@live.nl 
diaken drs. P.C.G. de Vries (476345 diaken@heiligelambertus.nl 
diaken H.W. Dings       (522109 

Bereikbaarheid:

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

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

Vieringen met de feestdagen en de 
jaarwisseling

Woensdag 24 december Kerstavond 
 Paulus    17.30  (Gezinsviering)
 Lambertus  18.00  (Gezinsviering)
 Jozef   19.30  (Avondmis)
 Paulus   19.30  (Nachtmis)
 Jozef   21.30  (Nachtmis)
 Edith Stein  21.30  (Nachtmis)
 Lambertus  23.30  (Nachtmis)

Donderdag 25 december Eerste Kerstdag 
 Jozef    9.30
 Paulus   9.30
 Lambertus  11.00
 Edith Stein  11.00

Vrijdag 26 december Tweede Kerstdag 
 Alleen: Jozef  9.30

Woensdag 31 december Oudjaar 
 Jozef   17.00 
 (met Mannenkoor Lambardi)

Donderdag 1 januari Nieuwjaar 
 Lambertus  11.00

Kerst voor kinderen 
Zoals ieder jaar vieren wij op kerstavond de geboorte van 
Jezus in de Lambertusparochie. 
Wij hebben twee kinder- en gezinsvieringen waar julie naar 
toe kunnen komen met papa’s en mama’s. 

In de PAULUSKERK om 17.30 uur.
In de STADSKERK ST. LAMBERTUS om 18.00 uur

Pastoraal team en 
parochiebestuur 

van de Parochie H. 
Lambertus wensen u 

allen een zalig kerstfeest 
en een  gezegend 

2015 toe!
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Protestantse Gemeente Helmond

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

In de wijken zijn enkele gemeenteleden 
aanspreekpunt voor vragen en acti vi tei
ten. 
Voor Dierdonk bestaat het wijkteam uit:
Ds. Corine Beeuwkes – van Ede
Speelweide 44, Bakel, 
	 	 	(			085-7604455
Hilgert Bos
Berkenheuveldreef 22 (	528741
Joke van der Vange
Arcenlaan 10	 	 (	559372
Cathy Erbrink
Berkenheuveldreef 5 (	558281
Fien van Duren, diaken 
Ockenburghpark 78 (	514120
Pieter Flach (ma en donderdag) 
        (	040-2842052

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

Kinderkerstfeest
Zoals u weet zijn we op zoek naar 
nieuwe wegen om jonge ouders 
en hun kinderen te bereiken en in 
staat te stellen deel uit te maken 
van onze geloofsgemeenschap. Onze 
jeugdouderling organiseert bijeen
komsten met doopouders. Zo hadden 
we onze eerste “kindopschoot” dienst 
en we proberen de mogelijkheden 
voor kinderoppas in ieder geval tijdens 
hoogtijdagen te organiseren.

Kerst is van oudsher een familiefeest. 
Voor jonge kinderen waren we gewend 
een apart kerstfeest te organiseren 
op de zondag van 4e Advent met een 
kerstspel. Altijd een prachtige gebeurte
nis.

Dit jaar willen we een andere opzet 
hanteren. Doel is om op kerstmorgen 
een familiekerstfeest voor jong en oud te 
organiseren waarbij een kerstspel voor 
en door jong en oud in deze feestelijke 
dienst wordt opgenomen. De predikant, 
de leiding van de kindernevendienst 
en de kerkenraad hebben over dit idee 
gesproken en willen dit komende kerst 
gaan uitvoeren. Uiteraard zullen we de 
nieuwe opzet naderhand evalueren.
Op alle vier de adventszondagen wordt 
dit kerstfeest voorbereid door in de 
kerkdienst te werken aan de kerststal. 
Elke week wordt een ‘kerstfiguur of 
attribuut’ geplaatst in de stal. Zo zal 
er plaats gemaakt worden voor het 
Kerstkind op kerstmorgen. Uiteraard 
proberen we jonge ouders en hun 
kinderen alle zondagen hierbij te 
betrekken.

We hopen zo de verwachtingsvolle 
tijd vóór kerst en de kerstviering op 1e 

kerstdag tot een mooi geheel te laten 
‘groeien’.

Voorbedenbus wordt Gebeden-
boek
In de hal van de kerk hangt een 
Voorbedenbus: je loopt er langs als je 
de kerkzaal ingaat. Misschien is de plek 
niet opvallend genoeg of is het gebruik 
ervan wat in de vergetelheid geraakt?

Daarom ligt er vanaf 2 november een 
Gebedenboek liggen op dezelfde plek: 
wanneer je graag wilt dat er voor iets of 
iemand gebeden wordt in de dienst, is 
het mogelijk om dat daarin op te schrij
ven. Het boek wordt door de voorganger 
mee de kerkzaal ingenomen en zal bij de 
voorbeden worden geopend. Zo hopen 
we dat de gebeden klinken te midden 
van en namens de gemeente. 

Kerkdienst volgen via de web-
site “Kerkdienst gemist”

www.kerkdienstgemist.nl

Op bovengenoemde website kunt u 
onze kerkdiensten live te volgen zijn en 
tevens naderhand ook te bekijken zijn. 
U klikt aan Noord Brabant, Helmond, 
Bethlehemkerk en dan even naar 
beneden en daar ziet u de diensten die 
opgenomen zijn. 
De liederen die worden gezongen in de 
diensten waarin ds. Corine Beeuwkes 
van Ede voorgaat, kunt u van te voren 
al vinden op de website van onze 
gemeente: http://bethlehemkerk.nl
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Maskerade

Hier een kijkje bij een repetitieavond 
van toneelgroep Maskerade. Het 
toneelstuk wat we (midden
 maart 2015) gaan opvoeren heet:
“Een Ideale Echtgenoot”
Wij hopen u natuurlijk te zien bij één 
van onze uitvoeringen!

Gazet december 2014 47

           



‘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!’

Valkenhorstlaan 10 • Helmond€ 485.000,-- k.k

Nijendaldreef 4 • Helmond

Wildenborchlaan 34 • Helmond€ 215.000,-- k.k.

Malaxisbeek 8 • Helmond

Wallsteijndreef 20 • Helmond€ 269.500,-- k.k.

Leeuwenborchweide 57 • Helmond

‘Nieuw woningaanbod gevraagd! 

Wegens recente, uitstekende verkoopresultaten in de prijsklasse tot € 250.000,- 
kosten koper (m.n. het starterssegment) in diverse woonwijken binnen Helmond, zijn 
wij zoekende naar nieuw woningaanbod. 
Deze kunnen liggen in heel Helmond. Dus kent u iemand die overweegt zijn of haar 
woning te verkopen? 
Geef ons de tip en ontvang als dank, bij verkregen opdracht, een cadeaubon ter 
waarde van 100,- euro! 

Daarnaast loopt nog steeds onze taxatie-aktie! Informeer naar onze scherpste 
taxatie-tarieven! 

Wij hopen snel van u te horen! U kunt ons bereiken op 0492-549055 of per e-mail: 
alwin@woonplezier.nl ‘ 

Alwin Greefkes, Makelaar

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

€ 589.000,-- k.k.
€ 299.000,-- k.k.

€ 274.500,-- k.k.

NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!

            


