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Alg. Politienummer (0900-8844
Wijkagent M.Beckschebe  (0900-8844
 mail: maizie.beckschebe.@politie.nl
Basisschool Dierdonk (512021
Dierenambulance (513971
Gemeente (Meldingen) (140492
Kruiswerk Peelland (0900 8998636
Parochie  H.Lambertus (522109 
Wijkopzichter Theo van Lieshout
  mail: stadswacht@Helmond.nl
Opbouwwerker LEVgroep (06 14871295
Ziekenhuis Elkerliek (595555

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

Centrale Huisartsen Post 
(alleen spoed) (0900 - 8861 

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

Tandarts Dhr. R.J. van Hagen, 
Coendersberglaan 42 5709 MA Helmond
Behandeling op afspraak (556156
www.tandartsvanhagen.nl

Tandarts Mw. H. Jeurgens-Schoolen
Waterleliesingel 22 5709 PD Helmond
Behandeling op afspraak (510410

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

Verloskundige praktijk “de Uiver”
Waterleliesingel 18 5709 PD Helmond,
Spreekuur: Di ochtend, namiddag, avond
  Do ochtend,
In overleg andere dagen mogelijk
Afspraken:  9:00-14:00 (518551
www.verloskundigendeuiver.nl

Logopediepraktijk Dierdonk (558360
logopedie.brouwhuis.dierdonk@gmail.com

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@dierdonkgazet.nl
Wijkvereniging:

www.dierdonk.nl
Adres: Ockenburghpark 78,

5709ML Helmond,
Secretariaat:

secretariaatwijkvereniging@dierdonk.nl
Wijkraad:

www.dierdonk.nl
Secretariaat:

secretariaatwijkraad@dierdonk.nl
Parkzicht (gebouw)
(556266

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

Postbus 130, 5700AC Helmond
www.parkzichtdierdonk.nl

GFT & PMD: 
Ma. 13, 27 nov, 11 dec en Za. 23 dec.

RESTAFVAL:  Ma. 6, 20 nov, 4 en 18 dec.
OUD PAPIER: kijk in de kalender van 
www.deafvalapp.nl om erachter 
te komen wanneer de papier-
containers bij u geleegd worden.

Knutselclub
Secretariaat en inschrijving leden:
contactpersoon vacature

De fotoclub van 
Dierdonk

www.fotodier.nl (0621606934
stevenlangewouters@hotmail.com

Ouderenwerk Haverveld-Dierdonk
Mevr. Tineke de Jong
Sprengenbergweide 47,
5709 SM Helmond, ( 518956
owhdhelmond@gmail.com

Scouting Paulus Helmond-oost / Dierdonk
Blokhut:  Bakelsedijk 208,
5703 JH Helmond.
Info: P. Sanders, (542730
Wethouder Hamacherplein 14
Gezellig bridgen bij “One Down”.
In Parkzicht op maandagavonden.
Mevr. W. Nourredine (524889,
www.nbbclubsites.nl/club/30014
Liedertafel ’t Akkoordje
contact: ( 06 41721916
info: pr@akkoordje.nl
www.akkoordje.nl

Secretariaat:
Schovenhorstweide 1,
5709SG Helmond, (517210
secretaris@rampetampers.nl
www.rampetampers.nl
Dierdonkdagen
Voorzitter: H. v. Rijt, (559897
dierdonkdagen@gmail.com
Tennis Vereniging Dierdonk
Secretariaat:
Leeuwenborchweide 19,
5709SB Helmond, (514007
secretaris@tvdierdonk.nl
www.tvdierdonk.nl
Toneelgroep Maskerade
Leonie Boxstart, (510380
Horstlandenpark 44,
5709 MB, Helmond
info@maskeradehelmond.nl
informatie: Edwin Augustijn
Wilgenroosbeek 13,
Edwin@OSDierdonk.nl
Informatie:
tafeltennis.dierdonk@yahoo.it
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Wind en open haard
Vannacht heeft de eerste herfststorm 
over onze wijk geraasd en de hele straat 
ligt, nog meer dan voorheen, bezaaid 
met bladeren in alle soorten, kleuren en 
maten. Dat de herfst een feit is, kun je 
dus wel stellen. Het geeft de mannen (en 
vrouw) van de plantsoenendienst, die 
iedere dag zo ijverig in de wijk bezig zijn, 
weer genoeg te doen.

De herfst is ook hét moment om de open-
haard weer aan te steken. Ik zou zeggen: 
geniet, maar let (naast het gebruik van 
droog hout) op de wind.. Helaas komt 
het regelmatig voor dat mensen de haard 
aansteken wanneer het zo goed als wind-
stil is buiten. Dit zorgt ervoor dat de rook 
blijft hangen en de buren, wanneer ze per 
ongeluk ergens een raam op een kier heb-
ben staan, naast de geur ook een grote 
hoeveelheid fijnstof binnen krijgen. Het 
schijnt een van de grootste ergernissen 
van Nederlanders over hun buurt te zijn, 
naast hondenpoep op de stoep. –Je zou 
ook kunnen zeggen; als dat het ergste is, 
wat hebben we het dan toch goed met 
z’n allen..

Deze Gazet biedt u weer, bij of zonder 
de open haard, veel leesplezier en nut-
tige informatie. Zo vindt u onder andere 
meer nieuws omtrent de vergunning 
voor de geitenstal in Muizenhol en hoort 
u hoelang en waarom de toegang tot de 
Bakelse Beemden vanuit de wijk blijft 
afgesloten. 

Daarnaast is er weer genoeg te beleven in 
de buurt voor jong en oud. U wordt alvast 
uitgenodigd voor de jaarlijkse Dierdonkse 
Kerstmarkt en de bloemschikcursus voor 
de kerst. Mocht u computerproblemen 
hebben of meer over computers te weten 
willen komen: er komt weer een work-
shop aan en uiteraard kunt u met al uw 
vragen terecht bij de experts tijdens een 
inloopochtend.

Verder wordt er weer volop gewandeld 
in groepsverband en kunt u in een leuk 
verslag van de scouting, de basisschool 
en peuterspeelzaal Hummeldonk lezen 
waar onze jeugd zich zoal mee bezighoudt 
(behalve met het jammere vandalisme 
zoals op de foto hiernaast..). Mocht het 
herfstweer echt toeslaan en je liever bin-
nenblijven; er valt ook weer een mooie 
prijs te winnen met de prijspuzzel, dus 
doe je best!

Genoeg te doen en te lezen dus voor jong 
en oud. Dit was de laatste Gazet van dit 
jaar. Traditiegetrouw zal de eerste Gazet 
van 2018 weer voor de kerstdagen ver-
schijnen. Voor iedereen is er de kans om 
een kerst/nieuwjaarswens aan te bieden. 
Doe dit wel voor de deadline van 27 no-
vember.

Voor nu weer veel leesplezier met deze 
Gazet.

Maartje v
an Lith
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KLEDINGREPARATIE
Ger van Hout

Gediplomeerd
coupeuse/costumière
Nieuwveld 88 Helmond
tel.     0492-533074
mob.  06-22773192

UW BADKAMER EN CV SPECIALIST 

Uw installateur voor: 

CV ketels en onderhoud    Complete Badkamers 

Stadsverwarming       Radiatoren 

Vloerverwarming               Sanitair en Tegels 

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL 

 
Horstlandenpark 4  5709 MB Helmond 
0492-386100 info@josvanheugten.nl 

Biezenweg 2A  •  Beek en Donk  •  T 0492 - 46 13 10  •  www.tuincentrumdebiezen.nl

Deze avond wordt u aangeboden door Tuincentrum de Biezen in samenwerking met:

Feel Good Avond

Kerstshoppen onder het genot van een hapje en een drankje in een 
sfeervolle FEEL GOOD ambiance!

Op woensdagavond  8 november organiseert Tuincentrum de Biezen 
“FEEL GOOD . Dit in samenwerking met een groot aantal bedrijven 
uit de regio, met als specialisme Food.

De avond duurt van 18.00 tot 22.00 uur. 
Gratis Entree!

Woensdag 

8 november 

van 18.00 tot 

22.00 uur

 

Slijterij
Luc’s Wines &  Drinks

Luc van der Horst
Mierloseweg 14
5707 AM HELMOND

    0492 26 46 56
   06 448 347 12

www.lucswinesendrinks.nl

NIEUW

Snel online bestellen
Even ophalen
Klaar!

Download de app en bestel

Bakel,
Auerschootseweg 17

            



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.dierdonkgazet.nl
Advertenties en Kopij voor de volgende 
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Lekker slapen. 

De normaalste zaak 
van de wereld.

Timeless Jubileum

Vakmanschap
sinds 1884

Stabiel 
ligcomfort 

over de gehele 
breedte

Duurzaamheid, 
ondersteuning 
en ventilatie

Al 133 jaar
gegarandeerde

kwaliteit

Uitvinders 
van de 

CombiSpring®

Vlak 2795,-

 1599,-
alle maten

Elektrisch 
verstelbaar 3815,-

 2499,-
alle maten

 
 

 
 

      
   

                 

      
 

                     

 Bernhardstraat 15
5761 BH Bakel
0492-386262

Geheel compleet

 elenigirO  
Combispring® matras

 hcsirtkele sooldaarD  
verstelbaar 

 egidraawgooH  

Schoonheidssalon yentill

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

Cadeaubon vanaf € 10,00v  
  

5 0

 v  D
K  

  

U  
h nh id
p i l Aanbieding

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

10% korting
bij een komplete behandeling

november, december 2017
en januari 2018 

Op een kerkhof gaan
twee graven open. Er
komen twee skeletten
uit die op een motor
stappen. Ineens zegt
er een: "Zou ik bijna
iets vergeten," en hij
trekt zijn grafsteen uit
de grond. "Waarom
doe je dat?" vraagt de
ander. "Ik rijd nooit
zonder papieren."

Papieren

mop 2 n pdf   1   2    1 :45:42

 € 1.800,- 
subsidie!

www.deinstallatieman.nl

Cijnsbeemden 2 
5706 NP Helmond - Brandevoort
M 06 295 74 376
E info@deinstallatieman.nl

ELGA

HYBRIDE 
WARMTEPOMP

            



Vernieuwing sportpark 
De Braak: komt het er nu toch van?

We zien al tien jaar dromen, visies, con
ceptplannen en onderzoeken voor bij 
komen omtrent een nieuw stadion 
voor Helmond Sport. Nu lijkt het er 
dan toch echt van te gaan komen. 
Tijdens de raadsvergadering op 31 
oktober neemt de gemeenteraad een 
belangrijk besluit over de ontwikkeling 
van sport- en beleefcampus De Braak. 
De gemeenteraad staat namelijk voor 

de keuze om samen met OMO-scholengroep te investeren 
in een nieuw sportpark voor een bedrag van 25 miljoen. Het 
wordt een combinatie van breedte- en topsport, onderwijs en 
zorg. Deze multifunctionele sportaccommodatie bestaat uit 
een sporthal, tribunes, multifunctioneel veld en ruimtes voor 
onderwijs, Helmond Sport, amateursport en zorgpartners. 
De accommodatie wordt gedeeld eigendom van OMO en de 
gemeente. 

Voor de nabijgelegen wijken, waaronder Dierdonk, kan de 
campus een plek zijn met maatschappelijke meerwaarde die 
een impuls geeft aan de wijk als het gaat om gezondheid, 
sport en bewegen. De combinatie van sport en scholing op 
één plek biedt ook grote voordelen. Een tijd geleden zijn 
we met de gemeenteraad in de gemeente Oss gaan kijken 
bij Het Hooghuis. Daar hebben ze scholing gecombineerd 
met een voetbalstadion. Een mooi concept waarbij een 

directe verbinding bestaat tussen educatie en gezondheid. 
De combinatie met de OMO scholen is dan ook een unieke 
kans. Met de komst van een eventueel nieuw zwembad op 
de sportcampus zou De Braak echt hét (top)sportcentrum 
van Helmond kunnen worden waar alle sporten samen 
komen.  Kortom: D66 Helmond vindt Sportcampus De Braak 
inhoudelijk een goed plan!

Maar financieel kleven er de nodige risico’s aan. Een van deze 
risico’s is de bijdrage van de Betaald Voetbal Organisatie. 
Helmond Sport is immers al jaren financieel armlastig; wat 
als het ondanks het nieuwe stadion toch misgaat en Helmond 
Sport failliet gaat? De gemeente moet dan op zoek naar een 
nieuwe huurder die € 264.500 per jaar bijdraagt. Ook moet 
er nog 1,5 miljoen via crowdfunding en sponsoren door 
Helmond Sport bij elkaar worden gebracht. De vraag is of 
ze dat lukt. Verder moeten met de andere huurders nog de 
nodige overeenkomsten worden gesloten, zal de gemeente 
moeten bijdragen aan het parkmanagement en neemt ze de 
financiële risico’s van de achterblijvende locaties van OMO op 
zich.

Kortom, al met al een goed plan waar je welhaast voor 
moet zijn, maar waarbij de financiële risico’s wel voldoende 
afgedekt moeten zijn. 

Met vriendelijke groet,
Jochem van den Bogaard, Burgercommissielid D66

Nagenoeg unaniem heeft de Gemeen
teraad besloten om de nieuwe Sport 
Campus te bouwen op de huidige 
sportlocatie de Braak.
Dit wordt een Sport Campus waar we 
als Helmonders trots op mogen zijn. 
Een samenwerking tussen scholen-
gemeenschap OMO, Gemeente Hel-
mond en Helmond Sport. Hierbij zullen 
ook de verenigingen die momenteel 

gebruik maken van de Braak zoals MULO, Helmondia 55 en 
Oranje Zwart, betrokken worden. Deze zullen een nieuwe 
inpassing krijgen binnen de uitvoering van dit project en na-
tuurlijk het nieuwe sportstadion voor Helmond Sport, dat er 
eindelijk na 15 jaar praten komt. Ook wordt nog gekeken of 
het mogelijk is het nieuwe zwembad in te passen binnen dit 
project, maar dit zal afhangen van de particulieren partijen 
die zich inschrijven. Zij zijn medebepalend waar eventueel het 
nieuwe zwembad gevestigd wordt. Ook staat voor dit jaar nog 
het nieuwe stadspark, het vroegere Obragas terrein, klaar om 
uitgerold te worden met daarbij de passende woningbouw, 
ook een ambitieus project waarmee de stad Helmond zich 
nog beter op de kaart zet. Nee, we zitten niet stil in Helmond. 
We zijn een vooruitstrevende stad waar het goed wonen is 
met die faciliteiten die nodig zijn om dat waar te maken.

Ook staat de laatste begrotingsbehandeling van deze 
raadsperiode op de agenda. De afgelopen periode is 
voorbij gevlogen, er is veel gebeurd, maar wij staan nog 
steeds achter elke keuze die wij de afgelopen jaren hebben 
gemaakt. Wij hadden een paar idealen, een daarvan was en 
is het welzijn van onze senioren en dat zal in de toekomst 
zeker zo blijven. Sterker nog, daar zal in de nabije toekomst 
nog meer focus op komen te liggen, want zoals u misschien 
al weet zullen wij met de nieuwe partij 50 PLUS deelnemen 
aan de Gemeenteraadsverkiezingen. 40% van de Helmondse 
bevolking is namelijk 50 jaar of ouder dus het wordt tijd dat 
er een sterke 50 PLUS partij komt die zich inzet voor deze 
groep. Waarbij we natuurlijk de jongeren niet uit het oog 
mogen verliezen want we zullen het samen moeten doen om 
het steeds een beetje beter te maken voor onze mooie stad 
Helmond.

Jan van Aert,
Raadslid Senioren 2013

De kogel is door de kerk
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Kerstbloemschikken, Ma. 18 december
We hebben Tonnie Smits en haar collega weer bereid 
gevonden om een bloemschikavond voor ons te verzorgen, 
namelijk op maandag 18 december a.s. Zij zijn creatief en 
hebben veel ervaring in het houden van workshops. Er zal 
wederom een mooi kerststuk met bloemen worden gemaakt.

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

• Maximum aantal deelnemers 15. U dient lid te zijn van de 
wijkvereniging om te kunnen 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 uur 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.

Graag mailen naar:
secretariaatwijkvereniging@dierdonk.nl

Aanmeldformulier wijkvereniging?
o Ik wens lid te worden van Wijkvereniging Dierdonk
o Ik wil meedoen als vrijwilliger bij activiteiten
o Ik mag gebeld worden als er assistentie nodig is
Naam: .........................................................................
Adres: .........................................................................
Postcode: ....................................................
Tel.: ....................................................
Gezinssamenstelling
voorletters roepnaam geboortedatum m/v achternaam

Datum: ............................

Handtekening: ......................................................

Hoe kunt U lid worden;
• Via internet www.dierdonk.nl,
• Je gegevens mailen naar 

R.vandenreek@upcmail.nl
• Je gegevens invullen op het formulier 

en inleveren, Berkenheuveldreef 4,
  5709 SW Helmond
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Op zaterdag 23 september jl. zijn we met fotodier en 
sommige met hun gezin weer eens naar Elfia geweest in de 
Kasteeltuinen van Arcen.

En zoals ik jullie vorig jaar reeds vertelde, een echte aanrader 
voor een ieder die zich graag verkleed of fotografeert.
De evenementen met deze thema’s rijzen als paddenstoelen 
uit de grond, of het nu in Haarzuilens, Lisse of elders te doen 
is, overal trekt het vele gegadigden .
Het is en blijft een leuk uitje voor het gezin en de foto
liefhebber.

De weergoden werkten dit jaar ook mee en verzorgde een 
mooie warme zomerse dag.

Zoals reeds eerder vermeld was ik er met mijn gezin, mijn 
twee zonen verkleden zich graag als figuren uit Game of 
Trones een serie die lang op HBO gespeeld heeft. Ze genoten 
van het weer en van de belangstelling van de fotografen, die 
menig kiekje van hen nam. 
Dus mensen nu al in de kalender van 2018 noteren: in 
september naar Elfia in de kasteeltuinen in Arcen. Een echte 
aanrader.

Een fotodierlid

Fotodier naar Elfia in Kasteeltuinen Arcen 
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In de workshop van 12 oktober hebben we uitgebreid 
aandacht besteed aan het voorkomen van inbraak in uw 
huis en uw computer. Ook hebben we het gehad over de 
veiligheid op internet, en wel specifiek met betrekking tot 
het internet bankieren.

Alle banken vergoeden eventuele schade door misbruik als u 
zich aan een aantal regels houdt.
Een heel belangrijk voorschrift is dat u zorgt dat er alleen 
veilige programma’s op uw apparaat staan. Dat wil zeggen, 
programma’s waarbij de eventuele beveiligingsupdates 
uitgevoerd zijn.

Het is veel mensen ontgaan dat vanaf 10 oktober het 
onderhoud van Office 2007 gestopt is. Dat wil dus zeggen 
dat er geen eventuele veiligheidslekken meer gerepareerd 
worden. Overigens is het goed om te weten dat ook Windows 
Vista vanaf maart 2017 niet meer onderhouden wordt.
Met name senioren, die vaak gebruik maken van oudere 
van de kinderen gekregen computers en die gewend zijn erg 
zuinig te zijn, lopen risico door nog Office 2007 te gebruiken. 
Het werkt immers nog prima en waarom zou je het dan niet 
meer gebruiken?

We zullen er aan moeten wennen dat in de digitale wereld 
niet het feit dat het nog werkt bepalend is, maar dat voor 
de gebruiker onzichtbare aspecten bepalend zijn of je er 
nog verantwoord gebruik van kunt maken. En dat is zeker bij 
internet bankieren van groot belang.
Eén van de taken van onze computerinloop is u daarbij te 
helpen. Vandaar dat Seniorweb de slogan DIGITAAL FIT 
hanteert.

Ook in november kunt u een workshop bijwonen en wel op 
9 november om 10:00 uur. We gaan het dan hebben over de 
mogelijkheden van streaming. Wat is het en wat hebben we 
er aan? En welke diensten zijn interessant.  

We denken dat we hiermee een bijdrage leveren om de 
donkere dagen voor Kerst op een prettige wijze door te 
komen.

Deze bijeenkomst is gratis toegankelijk voor leden van de 
wijkvereniging en Seniorweb. U bent van harte welkom in ons 
wijkgebouw Parkzicht.

Ten slotte willen we mededelen dat we in december de laatste 
inloopochtend hebben op donderdag 21 december en dat er 
in december geen workshop gegeven wordt.

Computerinloop Parkzicht
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MoetNiks mededelingen
Surinaamse middag
Dinsdag 14 november van 14.00 – 16.00 uur
Op zoek naar nieuwe activiteiten komen we nu met 
een compleet nieuw idee. We hebben een medelander 
uitgenodigd en wel Sahieda Nirhoe. Zij laat ons op een 
gezellige, inspirerende manier kennismaken met haar 
geboorteland Suriname. Ze laat ons luisteren, ruiken (voor 
een prijsje) en proeven van drankjes, soep en hapjes, die 
door haarzelf bereid zijn. Het soeprecept krijgt u (op papier) 
mee naar huis om daar nog een keer te kunnen genieten met 
gezinsleden of gasten. Deelnameprijs € 10,- per persoon, niet 
leden betalen € 12,50 per persoon. Opgeven en betalen tot 8 
november 2017 bij Jeanne (Rhulenhofweide 10).

Feestelijke kerstviering
Op woensdag 20 december bent u van harte uitgenodigd voor 
de jaarlijkse kerstviering. 
We verwachten u in Parkzicht om 10.00 uur. Na de 
gebruikelijke koffie en gebak gaan we dit jaar de uurtjes aan 
een culturele invulling over Helmond spenderen. Wij zijn 
daarvoor in het oude archief gedoken met een knipoog naar 
de huidige tijd. U mag meedenken en raden welke foto bij 
welke plek hoort.

We besluiten met de warme goulash en brood rond 13.00 uur 
en denken dat iedereen dan genoeg gepraat en geluisterd 
heeft en zonder honger en dorst met een fijn gevoel naar huis 
gaat.
De kosten bedragen € 5,- p.p. voor leden en € 7,50 voor niet 
leden. Opgeven en betalen tot 14 december 2017 bij Jeanne 
(512516).

Koersbal 
Op woensdag 27-12-2017 gaat door bij voldoende deelname.

Winterwandeling
Zet maar alvast in de agenda van het nieuwe jaar! Op dinsdag 
23 januari 2018 staat de eerste Winterwandeling gepland. 
We vertrekken om 10.30 uur vanaf het parkeerterrein Albert 
Heijn. De route is een verrassing en de niet wandelaars zijn 
vanaf 12.00 uur welkom in Parkzicht voor een kopje koffie. 
Gaarne opgeven uiterlijk 17 januari bij Jeanne (512516).

Bestuur van “MoetNiks”.
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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

       

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

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

Al 90 jaar uw vertrouwde 
witgoedspecialist

• energieklasse A++ 
• nismaat 88 cm.
• inhoud 137 liter 
• deur-op-deur montage
• glazen legplateau’s 
• 1 grote groentelade
• LED binnenverlichting 
• KRIE1001A

INBOUWKOELER

579.-    

499.-
euro

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

A++

•  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

            



Het Landgoed De Bakelse Beemden
Zoals velen van u gemerkt zal hebben is het landgoed de 
Bakelse Beemden sinds enkele maanden zo goed als niet 
meer toegankelijk voor wandelaars en fietsers.

Wij, De Wijkraad, hebben over deze zaak op 14 september jl. 
overleg gehad met wethouder de Vries, niet te verwarren met 
de huidige eigenaar! De Vries vertelde ons dat deze zaak de 
volledige aandacht heeft van de gemeente Helmond en dat 
er ook overleg is geweest tussen hem en Peter Paul de Vries 
(de eigenaar van het landgoed). Naar het zich laat aanzien is 
er een heel erg vervelende situatie ontstaan als het gaat om 
het betreden van het landgoed. De huidige eigenaar (Dhr. 
P.P. de Vries) heeft namelijk zonder voorafgaand overleg de 
toegankelijkheid van het landgoed zwaar beperkt, zo niet 
nagenoeg onmogelijk gemaakt. En ondanks een dringend 
verzoek van de Wethouder heeft de eigenaar deze actie niet 
teruggedraaid.

Hij wist te vertellen dat de zaak niet zo simpel ligt en er weinig 
tot geen medewerking is (te verwachten) van de eigenaar, 
mogelijk mede veroorzaakt door de verplichting tot saneren 
van de asbestdaken van panden op het grondgebied. 

De wethouder heeft beloofd alles te doen wat in zijn 
vermogen ligt om aan deze vervelende/onacceptabele situatie 
een einde te maken. Hij plaatste wel de opmerking dat dit nog 
wel enige tijd zou kunnen vergen en dat er weinig juridische 
mogelijkheden lijken te zijn om openstelling af te dwingen. 

Op 21 november komt het college in de namiddag op bezoek 
in de wijk en de Wijkraad is van plan het stadsbestuur dan 
ook mee te nemen naar deze locatie. U bent allen van harte 
welkom om u hierbij aan te sluiten.

Namens de Wijkraad Dierdonk,
René van Lierop.

Met onze uitnodiging voor de kerstmarkt in Parkzicht dit jaar.
Dit komt omdat ons wijkblad de Gazet eind november/begin 
december niet zal verschijnen.

Wij hopen u te kunnen verwelkomen op de kerstmarkt in 
Parkzicht die zal worden gehouden op zondag 10 december 
a.s. van 11.00 tot 16.00 uur.

Wederom hebben wij kunnen zorgen voor een diversiteit 
aan spullen die worden tentoongesteld en kunnen worden 
gekocht, zoals bijvoorbeeld quilten, kaarten, houten 
kerstspullen enz. enz. Ook aan de kinderen wordt gedacht 
zoals figuren gemaakt van ballonnen.

Gezellig samen zijn onder het genot van een hapje en een 
drankje én de mogelijkheid om leuke spullen te kopen, dat 
alles is mogelijk op 10 december a.s. in Parkzicht.

Komt u ook? Graag tot dan!

Ja, we zijn dit jaar héél erg vroeg……. 
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Scandinavisch
De Scandinavische stijl is een strakke 
stijl waar veel hout wordt gebruikt. De 
kleuren wit en rood worden dit jaar 
gecombineerd met blauw. 

Sweet Chic
Glinsterende ballen, parels, engeltjes 
in verschillende soorten. De kerst waar 
alles iets meer mag zijn. Sweet Chic is 
romantiek ten top. 

Bohemian
Een ontspannen kerst vraagt om 
Bohemian. De zachte kleuren en 
materialen zorgen ervoor dat je rustig 
naar de kerstdagen toe kunt leven.

Industrieel botanisch
Voor iedereen die houdt van strakke 
en stoere vormen en materialen 
zoals metaal. In deze stijl wordt 
chocoladebruin gecombineerd met 
eucalyptus- en dennengroen.

Loved by nature
Eén van de trends van deze tijd zijn 
natuurlijke materialen zoals hout en 
schors. Ook voor de kerstperiode zijn 
hier mooie producten voor verkrijgbaar. 
Olijf, roest en herfstrood zijn de kleuren 
die hier prachtig bij passen.

Christmas time
Houd je van kerst zoals kerst altijd 
geweest is? Kies dan voor deze 
nostalgische stijl, waarbij donkerrood, 
groen en goud nog altijd de boventoon 
voeren.

 

Misty lake
Combineer blauw, zilver en grijs en 
geniet van een magische sfeer in huis. 
Hoewel de kleuren ijzig klinken, leveren 
ze in de praktijk een warme combinatie 
op.

Winter design
Deze stijl nodigt zwart uit binnen Kerst. 
Zwart wordt hierbij gecombineerd 
met oker en wit. Daarnaast wordt het 
samengebracht met hout, zodat ook 
deze stijl echt Kerst wordt.

Hotel Chic
Deze warme en sfeervolle stijl brengt 
kleuren als petrol, berry en oker naar 
het kerstseizoen. Een rijke stijl waar 
veel mensen van genieten.

Op zoek naar meer kerstinspiratie? 
Kijk op www.tuincentrumdebiezen.nl/kerst

It’s beginning to look a lot like Christmas

8 november
18:00 – 22:00
Feel Good Avond
Gratis toegang

Tuincentrum De Biezen
Biezenweg 2, Beek & Donk
(ca. 7 minuten rijden vanaf 
Dierdonk)

Op 8 november aanstaande, van 
18:00 – 22:00 organiseert Tuincentrum 
de Biezen in samenwerking met een 
vijftiental bedrijven uit de regio haar 
jaarlijkse Feel Good avond. Een avond 
waarin je onder het genot van een 
hapje en drankje kunt kerstshoppen. 

Het thema van de kerstshow is dit 
jaar “Grootmeesters in sfeer”. Zoals 
de grootmeesters vroeger hun 
publiek inspireerden, zo inspireren de 
stijlstylistes van Tuincentrum de Biezen 
nu ook. De bezoekers maken op deze 
kerstshow kennis met 9 verschillende 

sfeerstijlen. Voor ieder wat wils. De 
toegang tot deze avond is gratis.

In dit artikel laten we je alvast kennis 
maken met de verschillende stijlen:

advertorial
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Blikkie op bezoek bij Hummeldonk

Tijdens de Nationale Kinderboeken
week is Blikkie (de voorleesbus van 
biblio theek Helmond) maar liefst drie 
keer een bezoek komen brengen aan 
peuter speel zaal Hummeldonk, zodat 
elke groep kinderen een keer aan de 
beurt kwam.
Dat was leuk, daar kwam een mooie 
bus aan waar we in mochten zitten en 
toen werden er een paar mooie boe
ken voorgelezen door een mevrouw aan 
onze peuters. Sommige verhalen waren 
een beetje spannend, maar dat was ook 
het thema van deze Kinderboekenweek. 
Daarna mochten de kinderen zelfs even 
plaatsnemen achter het stuur van de 
bus!

Ook op de peuterspeelzaal schenken 
we aandacht aan de taalontwikkeling 
van onze peuters. We lezen natuurlijk 
boeken voor aan de kinderen, zingen 
liedjes, maar ook in de taalkring (net 
als op school) wordt spelenderwijs aan
dacht geschonken aan boeken en taal. 
Door bijvoorbeeld gesprekjes met elkaar 
te voeren of een spelletje te doen. 

Nu staat het thema HERFST centraal. 
De groepsruimte is mooi ingericht in de 
sfeer van de herfst met een paddenstoel 
in de leeshoek, kastanjes om mee 
te “koken” in de huishoek en ook 

hebben we een natuurtafel waar alle 
herfstschatten die de kinderen vinden, 
worden uitgestald (mooie kastanjes, 
eikels, bladeren, dennenappels enz.). 

Tijdens een spinnenweek hebben we 
spinnen getekend, spinnen geplakt, boe
ken over spinnen gelezen en zelfs van 
draad samen een spinnenweb gemaakt. 
Een fijne herfsttijd allemaal!
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HTN BAD & SANITAIR                          
Ruime keus uit wand en vloer tegels 

Tevens bent u op bij ons op het juiste adres  voor vakkundige montage ! 
Maak vrijblijvend een afspraak of  bezoek onze showroom ! 

Engelseweg 200 A  
T. 0492 792499 
Helmond 

 

            



Spoken zijn soms heel gemene 
krengetjes. Zo laten ze deuren piepen, 
midden in de nacht, zodat je bleek van 
schrik overeind schiet in je bed. Ook 
kunnen ze het geluid van rammelende 
kettingen nadoen. Nou, daar kan je 
ook van schrikken. Wat spoken ook 
goed kunnen, is dwars door een muur 
heenlopen! Dat moesten wij eigenlijk 
ook kunnen. Hoefde je nooit een deur 
open te maken!

Eigenlijk willen spoken niets liever 
doen, dan mensen aan het schrikken 
brengen. Dat wordt jonge spookjes zo 
ook geleerd. “Denk er aan”, zeggen 
de spokenvader of -moeder, “Als je 
een hele dag geen mensen hebt laten 
schrikken, dan krijg je aan het einde 
van de dag een flink pak slaag op je 
spokenbroek!”

Nou woonde er ergens in Malden een 
gezin met een papa, een mama, een 
jongen en een meisje. De jongen heette 
Guus en het meisje Petra. Volgens 
mij heb ik die namen wel eens meer 
gehoord! In het huis van die mensen 
woonde een spokenfamilie. Ook een 
vader en een moeder, maar ze hadden 
maar één zoontje. Die heette Caspar. 
Papa spook en mama spook waren 
eigenlijk helemaal niet zo blij met Caspar. 
Weet je wat er aan de hand was? Caspar 
hield er helemaal niet van om mensen 
te plagen. Hij vond mensen eigenlijk wel 
aardig. Vooral Petra was zo’n leuk kind, 

vond hij. Maar van zijn spokenouders 
mocht hij mensen niet aardig vinden. Hij 
moest rare kreten slaken en de mensen 
bang maken. Hij moest geluiden maken 
alsof hij met oude, roestige kettingen 
aan het slepen was! Maar dat wilde hij 
helemaal niet... .

En steeds waren er daarom grote 
problemen. De laatste keer kwam 
dat, omdat hij zag, dat Petra vreselijk 
schrok van een grote wesp, die steeds 
om haar hoofd zoemde. Caspar had 
zich onzichtbaar gemaakt, ook voor de 
wesp. En zo wist hij de wesp te pakken 
te krijgen. Met zijn blote spokenhanden! 
Hij schoot er helemaal mee naar de 
andere kant van Malden. Daar liet hij 
de wesp weer los, die vrolijk verder 
zoemde. Toen ging hij weer terug naar 
Guus en Petra. 

Maar o wee, daar stonden zijn vader 
en moeder al op hem te wachten. 
“Waar was jij al die tijd?”, vroegen ze 
Caspar. “Oh”, zei die, “Ik heb even een 
wesp uitgelaten”. “Maar waarom deed 
je dat?”, vroeg papa spook. “Nou, zo 
maar”, zei Caspar. En toen gebeurde het 
weer voor de zoveelste keer (dat rijmt 
ook nog!). Papa spook pakte Caspar 
beet en legde hem over zijn knie. En 
daar kreeg dat arme spokenjongentje 
toch een pak slaag! Zijn spokenbilletjes 
zagen helemaal grijs. Spoken hebben 
geen bloed, dus die kunnen geen rode 
billen krijgen en ook geen blauwe.

En als dat nou de eerste keer was... . 
Maar het was hem al zo vaak overkomen. 
Was hij maar een mens! Dan was hij van 
al die ellende af! Maar ja, hoe kan een 
spookje nou ooit een mens worden? 
Niet bij een spokendokter, maar ook niet 
bij een mensendokter. Misschien dat 
een heks of een tovenaar zou kunnen 
helpen. Maar waar vond je die zo gauw?

Toch ging Caspar eens wat beter 
opletten. Overal waar hij kwam hield 
hij zijn ogen en zijn oren goed open. En 
op een dag zweefde hij wat door het 
winkelcentrum in Malden, toen hij twee 
oude mensen op een bankje met elkaar 
hoorden praten. De oudste man zei: 
“Gisteren kwam ik Kees nog tegen. Die 
arme kerel had de laatste tijd toch zo’n 
last van zijn rug. En weet je wat? Nou is 

hij vorige week bij een tovenaar geweest 
en die heeft hem helemaal genezen!” 
“Waar woonde die tovenaar?”, vroeg de 
andere man. “Nou, in een huisje in het 
bos”, zei de eerste man weer. “Vroeger 
woonde daar ook al zo’n wonderlijk 
vrouwtje!”

Het spookje wist genoeg. Dat huisje 
meende hij wel te kennen. Als een 
bliksemflits zo snel zweefde hij erheen. 
Hij maakte zichzelf zichtbaar, zodat hij 
er een beetje als een wolkachtig kereltje 
uitzag, en hij belde aan. De tovenaar   
- want dat die het was, dat zag je zo - 
deed open.

“Wat kan ik voor je doen, Caspar?” 
vroeg de tovenaar. “Hoe weet u mijn 
naam?”, vroeg Caspar. “O, ik weet bijna 
alles”, antwoordde de tovenaar, “maar 
vertel het me maar gauw”.

Caspar vertelde, dat hij zo graag een 
mens zou willen worden. “Nee”, zei de 
tovenaar, “dat kan niet! Maar ik weet 
wel wat anders. Ik zou je in een poesje 
kunnen veranderen.”

En zo kwam het, dat Petra de volgende 
dag een heel leuk poesje vond in de tuin. 
Ze was er vreselijk blij mee! En papa en 
mama spook waren hun zoontje kwijt. 
“Waar dat jong nou weer zit weet ik 
niet”, zei papa, “maar hij wilde toch al 
niet deugen. Het was nooit een goed 
spook geworden.

Spoken
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Kleurplaat

           



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

       Oplossingen op pag 29.
Gazet november 2017 19

           



          

         

           

     

                

   

            

           

           

         

   

   

     

 

 

         

          

             

            

        

 
 

    

 
 

   

 

Uw woning verkopen?

Graag lichten wij onze werkwijze toe
en laten we zien dat onze
onderscheidende kwaliteit een
meerwaarde is zonder meerprijs!
(Bron: vastgoedactueel)

          

         

           

     

                

   

            

           

           

         

   

   

     

 

 

         

          

             

            

        

 
 

    

 
 

   

 

Uw woning verkopen?

Graag lichten wij onze werkwijze toe
en laten we zien dat onze
onderscheidende kwaliteit een
meerwaarde is zonder meerprijs!
(Bron: vastgoedactueel)

Onlangs zijn wij in een landelijk onderzoek, door een onafhankelijke 

 instantie, als beste makelaar voor de regio Zuidoost-Brabant 

uit de bus gekomen. 4e van Noord Brabant en 22e van Nederland.

Er zijn 9000 woningmakelaars in Nederland.

Hier zijn we erg trots op. Deze beoordeling is op basis van een 4 tal  

criteria tot stand gekomen.

Het onderzoek is dit jaar voor het eerst op vestigingsniveau gedaan,  

terwijl voorheen de verkopen van meerdere kantoren van een bedrijf of 

 franchise organisatie meetelden voor één resultaat. In het onderzoek gaat 

het uitsluitend om de verkoop van woningen van bestaande bouw.

Factoren die meewegen zijn:

• het aantal transacties;

 de omvang van de portefeuille;

 acquisitie;

• doorlooptijd.

De resultaten zijn afgezet tegen het landelijk gemiddelde. Alleen de

doorlooptijden zijn vergeleken met de gemiddelden in de gemeente waar 

de makelaar de woningen verkoopt, waarbij wij dus als beste uit de bus 

komen!

Natuurlijk doen wij ons best als no nonsense kantoor maar zonder onze 

klanten en relaties zou dit resultaat nooit behaald zijn!

Vestiging Helmond:
Hoofdstraat 155

5706 AL  Helmond 
0492-661884

info@heuvel.nl

Vestiging Eindhoven:
Aalsterweg 134c

5615 CJ  Eindhoven
040 7820849

eindhoven@heuvel.nl 
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De laatste tijd hebben we een aantal positieve berichten 
gekregen over de stand van zaken rondom de grote 
geitenstal op het Muizenhol. 

Daarom is het misschien ook wel wat stil geworden en horen 
we er niets meer over. Het is echter verkeerd om te denken; 
het zal wel niet doorgaan!! Hierbij willen wij u goed op de 
hoogte brengen van de stand van zaken, bedreigingen die er 
zeker nog zijn en de lakse houding van met name de gemeente 
Gemert-Bakel.

Laten we de feiten op een rijtje zetten :

1. De provincie Brabant heeft een besluit uitgevaardigd 
dat tot minimaal 2020 geen nieuwe geitenstallen mogen 
worden gebouwd. 

 Voor zover wij nu weten gaat de ondernemer op de 
Grotelse Heide gewoon door met het maken van zijn 
plannen en blijft de locatie op het Muizenhol voor hem 
beschikbaar tot 2020……

2. De provincie heeft tot 2 maal toe de milieuvergunning, 
nodig voor het plaatsen van de geitenstallen, geweigerd. 
Hierop is bij de provincie geen beroep meer mogelijk. 
Echter….de ondernemer is van plan om naar de rechter te 
stappen en daar zijn gelijk te krijgen !

3. De GGD heeft een advies uitgebracht waarin staat dat 
het verboden moet  worden om een geitenstal te houden 
binnen een straal van 2 km. van andere bewoning. 

4. De gemeente Gemert-Bakel heeft vorig jaar een 
“Aanhoudingsbesluit” genomen waarin gesteld wordt dat 
er in haar leefgebied één jaar lang geen nieuwe stallen 
meer mogen worden gebouwd. Dit besluit werd genomen 
om tijd te krijgen om de situatie te bestuderen en tijd 
te krijgen om nieuw beleid hierop te formuleren. Op 1 
november aanstaande loopt dit besluit af en bij navraag bij 
deze gemeente krijgen we géén duidelijk antwoord op de 
stand van zaken. Er is nog niets bekend!

Als je bovenstaande zaken goed bekijkt, dan moet je 
concluderen dat de ondernemer zeker geen genoegen neemt 
met bovenstaande en verder zal procederen. Waar dat toe 
kan leiden is onduidelijk….

Wat eigenlijk nog veel meer zorgen baart is dat de gemeente 
Gemert-Bakel in bovenstaande feiten alle wind mee heeft en 
alle wapens in de hand heeft om dit pijnlijke dossier voorgoed 
te sluiten door eenduidig beleid te formuleren. We moeten 
echter constateren dat het ook daar pijnlijk stil blijft en men 
nog steeds geen antwoorden geeft op duidelijke vragen van 
bezorgde burgers.

Intussen blijft de situatie op de Grotelse Heide, op het bedrijf 
dat verantwoordelijk is voor de uitbraak van Q-koorts, voor 
omwonenden voor aanhoudende overlast zorgen. Door de 
omgevingsdienst Zuid Oost Brabant zijn er onderzoeken 
gedaan en werden er een flink aantal punten van zorg 
(overtredingen) geconstateerd. Omwonenden vragen 
steevast om actie door de gemeente Gemert-Bakel en andere 
wetgevende instanties, maar dat lijkt weinig resultaten op te 
leveren.

Uit het bovenstaande mag blijken dat wij ons nog steeds 
grote zorgen maken rondom de mogelijke komst van de 
geitenstallen op het Muizenhol, dat de situatie op de Grotelse 
Heide dringend om aandacht (en handhaving) vraagt en 
dat het tijd wordt dat de gemeente Gemert-Bakel haar 
verantwoordelijkheid neemt in deze kwestie.
Het zou de Helmondse politiek overigens sieren als zij 
zich weer actief gaat opstellen in dit dossier en ook haar 
verantwoordelijkheid hierin neemt.

Willy van der Linden
John Bax

Buurtvereniging De Wildschaasr.

Zijn we echt af van de geiten ?
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ENGELSEWEG 221A
5705 AE HELMOND     TEL. 0492 - 53 76 93

Konings
voor Verf en Behang

Korting op voorraad behangAltijd

 25%

             

 Asdonkseweg 6  Aarle-Rixtel   0492 - 550 871   info@gasterijdenheikant.nl

In dit seizoen van vallende blaadjes, stormachtige dagen, 
zonnige-koude boswandelingen en knusse avonden bij 

knapperende haardvuren krijgt heel Nederland er weer zin in. 
Het traditionele wildseizoen begint! Van 28 oktober tot eind 

december kunt u extra genieten van onze

Wild kaart
Voorgerechten
   Wildbouillon
   Carpaccio van wildzwijn

Hoofdgerechten
   Hertenbiefstuk, 
   met een cranberrysaus
   Saucijzen van wildzwijn, 
   met een rode wijn-mosterdsaus
   Hazenbout
   met een wildsaus
De hoofdgerechten worden geserveerd met een passend garnituur

Proeverij avondvullend genieten! 

Graag vooraf reserveren

€   6,95
€ 12,75

€ 29,50

€ 18,50

€ 22,50

€ 34,50

•
•

•

•

•

REGIONALE MODELSPOORTENTOONSTELLING  SPOORGROEP 
ZUID 

Eénmaal per drie jaar in Zuid Oost Brabant.
SpoorGroep Zuid is een samenwerkingsverband van drie Zuid 
Nederlandse modelspoorclubs.  Jaarlijks organiseert Spoor Groep Zuid 
een tentoonstelling, afwisselend in de regio Midden Limburg, Zuid 
Limburg en Zuid Oost Brabant. Na een goed bezochte tentoonstelling 
in 2014 is dit jaar de Modelspoorclub Oost Brabant weer gastheer 
voor de Spoor Groep Zuid tentoonstelling. De tentoonstelling wordt 
gehouden op 18 en 19 november 2017 in het Dr. Knippenbergcollege, 
Nachtegaallaan 40 te Helmond. 

De openingstijden zijn op zaterdag 18 november van 11.00 – 17.00 uur 
en op zondag 19 november van 10.00 – 17.00 uur. 
De toegangsprijs is 5 euro p.p., kinderen (4-12jr, onder begeleiding) 
2,50 p.p.

TURFbaan, nog nooit getoond.
Ook dit jaar zijn weer zo’n 25 
bijzondere modelspoorbanen van 
hoge kwaliteit  te bewonderen. Veel 
van deze modelbanen waren nog niet 
eerder in onze regio te zien. 

Dit jaar tonen we zelfs een paar 
banen die nog nooit eerder op een 
tentoonstelling stonden, zoals onze 
eigen TURFbaan die de geschiedenis 
van het turfsteken in de Deurnese 
Peel laat zien. Ter gelegenheid van 
deze eerste presentatie zullen gidsen 

van de VVV Deurne, die ook de demonstratie turfsteken in het Toon 
Kortooms Park verzorgen, uitleg geven bij onze baan  

Leuk en leerzaam.
Naast de tentoongestelde 
modelspoorbanen kunt 
u diverse modelbouw-
technieken zien, zoals de 
bouw van modelhuizen 
naar de werkelijkheid 
en eigen ontwerp, het   
vervuilen en aanpassen van 
modellen en zelfgebouwd 
materieel, rails en wissels. 

We vertellen u alles wat u weten wilt over de toegepaste technieken, 
de modelspoor hobby in het algemeen en het lidmaatschap van een 
modelspoorclub. 

En natuurlijk mogen kinderen op enkele spoorbanen zelf de trein 
besturen. We hebben bijvoorbeeld  van modelspoorclub Malbak uit 
Blaricum een grote modelbaan in schaal 1:160. Op een aantal punten 
mogen kinderen zelf deze baan bedienen.    

Kortom, er is veel te zien, te horen en te doen. Een leuk uitje 
voor het hele gezin, dat u maar eens in de drie jaren in uw regio 
kunt beleven.  

Nadere informatie (onder meer over deelnemende modelbanen 
en de overige primeurs) is te vinden op
www.modelspoorcluboostbrabant.nl
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... een dringende reden voor ontslag op staande voet?

De werkneemster in deze zaak was 17 jaar in dienst bij 
de werkgever als verkoop/kassamedewerkster. In het 
huishoudelijk reglement van de werkgever stond vermeld 
dat het werknemers niet is toegestaan om in de winkel, het 
magazijn of de toiletten te roken, te drinken of te snoepen/
eten. Voorts stond in het huishoudelijk reglement van de 
werkgever vermeld dat artikelen die niet meer voldoen aan de 
kwaliteitseisen van de werkgever of artikelen die ongeschikt 
zijn door breuk of bederf en daardoor niet meer geschikt zijn 
voor verkoop, eigendom blijven van de werkgever en dat het 
werknemers niet is toegestaan de betreffende artikelen toe te 
eigenen, ook al liggen deze artikelen in de daartoe bestemde 
container of afvalbak. Het toe eigenen van deze artikelen 
zou volgens het voornoemde huishoudelijk reglement ook 
vallen onder diefstal/vervreemding van eigendommen van 
de werkgever en bij diefstal door de werknemer zou volgens 
het huishoudelijk reglement onherroepelijk een ontslag op 
staande voet volgen. De werkneemster in deze zaak had in 
het magazijn een hap genomen uit een gevuld donutbroodje, 
zonder dat zij deze had gekocht en zonder dat zij daarvoor had 
betaald. Vervolgens heeft de werkgever de werkneemster op 
staande voet ontslagen.

Na het ontslag op staande voet heeft o.a. de werkneemster 
de kantonrechter verzocht het ontslag op staande voet te 
vernietigen. De kantonrechter heeft geoordeeld dat het 
ontslag op staande voet in dit geval ten onrechte is gegeven 
wegens het ontbreken van een dringende reden en dat het 
ontslag op staande voet daarom vernietigd diende te worden.

In de wet staat vermeld dat zowel een werkgever als een 
werknemer de arbeidsovereenkomst per direct op grond van 
een dringende reden op mag zeggen en deze opzegging moet 
ook direct worden medegedeeld aan de wederpartij. Op grond 
van de wet worden voor de werkgever als dringende redenen 
beschouwd zodanige daden, eigenschappen of gedragingen 
van de werknemer dat van de werkgever redelijkerwijze 
niet gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten 
voortduren. Relevant daarbij zijn aard en duur van de 
dienstbetrekking, de wijze waarop de werknemer zijn werk 
heeft vervuld, de persoonlijke omstandigheden van de 
werknemer en ook de gevolgen die een eventueel ontslag op 
staande voet heeft voor de betreffende werknemer.

Er wordt in de rechtspraak niet snel aangenomen dat er 
sprake is van een dringende reden om een arbeids overeen
komst per direct te beëindigen. Bij de beoordeling van de 
rechtsgeldigheid van een ontslag op staande voet dient 
de kantonrechter alle omstandigheden van het geval in 
aanmerking te nemen. De kantonrechter moet hierbij de 
aard en ernst van de aangevoerde dringende reden afwegen 
tegen de door de werknemer aangevoerde (persoonlijke) 
omstandigheden en ook de gevolgen die een eventueel 
ontslag op staande voet heeft voor de betreffende 
werknemer.

In deze zaak vond de kantonrechter in dit geval een ontslag 
op staande voet toch niet gerechtvaardigd, gelet op de 

persoonlijke en de financiële gevolgen van het ontslag 
op staande voet voor de werkneemster en gelet op de 
overige relevante (persoonlijke) omstandigheden van de 
werkneemster. Daarbij werd door de kantonrechter mee
gewogen dat de werkneemster 17 jaar in dienst is geweest 
bij de werkgever en dat zij dus gedurende zeer lange tijd haar 
arbeidskracht heeft ingezet voor de werkgever. Verder vond 
de kantonrechter het van groot belang dat de werkneemster 
door het ontslag op staande voet zou zijn aangewezen op 
een bijstandsuitkering waarop een sanctie zou worden 
toegepast, hetgeen gelet op haar inkomenssituatie en haar 
positie als alleenstaande ouder ingrijpende gevolgen zou 
hebben. Vanwege het eenzijdige arbeidsverleden van de 
werkneemster zou het ook niet eenvoudig zijn voor haar 
om weer een andere, vergelijkbare baan te vinden. Tot slot 
vond de kantonrechter het ook van belang dat er in dit geval 
geen sprake was geweest van het heimelijk meenemen van 
artikelen of goederen met het doel zich deze toe te eigenen, 
maar van het nemen van een hap uit een donut, bestemd om 
te worden weggegooid, in het bijzijn van collega’s.

Gelet let op het vorenstaande heeft de kantonrechter 
geoordeeld dat het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig 
was. Het ontslag op staande voet werd dus vernietigd door de 
kantonrechter.

Het is voor een werkgever dus aan te raden om steeds aan 
iedere nieuwe werknemer heel duidelijk de bedrijfsregels 
mede te delen en bij voorkeur deze bedrijfsregels schriftelijk 
vast te leggen. Ingeval van de vraag of een ontslag op staande 
voet in rechte stand houdt kunnen ook de persoonlijke 
omstandigheden van de betreffende werknemer en de 
gevolgen die een eventueel ontslag op staande voet heeft 
voor een werknemer een doorslaggevende rol spelen. Dit 
geldt zeker wanneer er sprake is van een werknemer die o.a. 
al gedurende lange tijd in dienst is (geweest) bij de werkgever 
en/of een alleenstaande ouder is. Het is zowel voor een 
werkgever als voor een werknemer aan te raden om tijdig 
juridische bijstand te vragen om een reële inschatting te 
kunnen maken of een eventueel ontslag op staande voet in 
zijn of haar situatie in rechte stand zou houden.

Ingeval u juridische bijstand wenst met betrekking tot het 
krijgen of het verlenen van een ontslag op staande voet kunt 
u hierover contact met mij opnemen.

Mw. mr. M. (Marjolein) Ummels
Arbeidsrechtspecialist

Als advocaat verbonden aan De Rijk 
Van de Westerlo Advocaten te Helmond

Het nemen van een hap uit een donut,

Gazet november 2017 23

           



            



Op twee oktober werd bij ons op 
school de Kinderboekenweek geopend, 
het thema dit jaar was ‘gruwelijk eng’. 
Gedurende de Kinderboekenweek 
vonden er allerlei (lees)activiteiten
plaats binnen het thema. Vlak voor 
de herfstvakantie was de hele school
om getoverd tot een heus museum, 
bij iedere klas waren er wel grappige, 
griezelige en vrolijke monsters te 
zien. Iedere klas heeft een rondje ge
lopen door het museum, om alle ver
schillende kunstwerken te be kijken, 
een mooie afsluiting van de Kinder
boekenweek.

Lekker lui lezen
Door Bram en Karlijn uit groep 5/6C

We hebben tijdens de Kinderboeken
week lekkerluilezen gehad. We moch
ten van alles meenemen, bijvoorbeeld 
een kussen. De juffrouw legde uit hoe 
we het gingen doen. Je mocht twee keer 
verplaatsen van plek. Toen begon het 
eerste kwartier lezen. Dat verliep goed. 
We hadden pauze, in de pauze mochten 
we eventjes kletsen. We kregen ook 
een koekje en wat te drinken. Daarna 
begonnen we aan het tweede kwartier 
lezen. Het was toen weer stil in de klas, 
omdat we weer aan het lezen waren. 

Je moet het maar durven
Ik loop op vrijdagmiddag 13 oktober de 
aula in, muisstil is het. Slechts één stem 
klinkt helder vanaf het podium. Ik luister 
met de ruim 130 andere luisteraars 
geboeid mee naar het verhaal over 
juffrouw Pots, voorgelezen door een 
leer ling van groep 8. Dores, Filip, Sophie, 
Didi en Kyan waren de voorleeswinnaars 
uit de groepen 7 en 8 en mochten in de 
aula hun verhalen ten gehore brengen. 
Voor een zaal vol luisteraars je verhaal 
voorlezen en dit dan ook nog grappig, 
boeiend of spannend kunnen brengen 
is een hele prestatie. Je moet het maar 
durven!

Een jury heeft uiteindelijk Dores tot 
voor leeswinnaar van de school uit
geroepen, zij mag samen met haar klas 
naar Pathé, om daar te strijden om de 
titel ‘voorleeskampioen van Helmond.’

De kleuters op zoek naar de Gruffalo
Vandaag was het de grote dag, we 
gingen op zoek naar de Gruffalo. Eerst 
hebben we een plattegrond bekeken. 
Was het een schatkaart? Wat betekenen 
de hokjes en de pijlen? Als het gele hok 
onze klas is, is dat dan het begin of het 
eind? Vol goede moed gingen we op pad, 
overal speurend naar pootafdrukken 
in de school. Uiteindelijk, aan het 
einde van de tocht, toen we de laatste 
opdracht volbracht hadden, konden 
we in de klas op zoek naar de Gruffalo. 

Helaas hebben we hem niet gevonden, 
maar wel zijn drolletjes… En die waren 
nog lekker ook!

Kinderboekenweek op BS Dierdonk
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Dierdonk heeft een Europese kampioen!
Zoals bekend wonen in onze wijk een 
kanoënde broer en zus. Joris en Maartje 
Otten reizen heel Europa door om mee 
te doen aan kanoslalomwedstrijden. 
Afgelopen zomer leidde dat tot een 
onverwacht groot succes voor een 
van de twee: Maartje Otten werd in 
Duitsland Europees Kampioen Teams 
-23. Een topprestatie!

Het was een drukke zomer. Joris (19), 
al drie jaar Nederlands kampioen in de 
C1 klasse, voer mee in het wereldcircuit 
bij de WorldCup wedstrijden in Praag, 
Augsburg en Leipzig. Het was voor de 
eerste keer dat hij aan deze wed strijd
serie meedeed. “Vooral om ervaring 
op te doen”, zo vertelt hij. Over zijn 
prestaties was hij ‘redelijk’ tevreden. 
“In Praag en in Augsburg heb ik vrij goed 
gevaren, maar in Leipzig was het niet 
best. Hopelijk kwalificeer ik me volgend 
jaar weer. Eens kijken of ik dan een keer 
een halve finale kan varen. Ik ben nog 
een van de jongste deelnemers, dus ik 
heb nog tijd.”

Maartje (21) prefereerde een extra 
trainingsweek in Praag boven de 
WorldCup in Augsburg en voer de we
reld bekerwedstrijden in Praag, Leip zig 
en het Italiaanse Ivrea. Daar naast waren 
broer en zus actief bij het WK -23 in 
Bratislava en het EK -23 in Hohenlimburg. 
Tijdens die laatste wedstrijd verraste 
het Nederlands team drie vaarsters de 
complete kanoslalomwereld door de 
titel voor zich op te eisen. “Dat was heel 
bijzonder”, kijkt Maartje terug. 

“Alle sterke Europese landen deden 
mee en niemand had verwacht dat wij 
op het podium zouden komen. Ook 
wijzelf niet. Het was de eerste keer 
in de geschiedenis dat het Wilhelmus 
klonk tijdens een Europees of 
wereldkampioenschap. Echt ongelooflijk 
dat dat voor ons was.”

De komende wintermaanden wordt er 
weer hard getraind. Maartje is inmiddels 
weer vertrokken naar Nottingham, waar 
ze haar studie Geschiedenis combineert 
met haar dagelijkse trainingen. Joris 
heeft gekozen voor een studie in Tilburg. 

Door een topsportstatus kan hij 
regel  matig naar het buitenland voor 
trainings stages. In april 2018 staat 
het volgende grote evenement op de 
kalender. Dan moeten de twee zich 
weer kwalificeren voor het Nederlands 
team. Succes met jullie trainingen!

Maartje Otten wordt in haar kanoloopbaan 
ondersteund door de Dierdonkse ondernemers: 
Ruyssenaars-vd Broek fysiotherapie, Philippe van 
Es (Vescom) en Mark Verkoelen (Nico Berkers 
Kantoorefficiency).

NL team met rechts Maartje Otten

Joris Leipzig 2017 Maartje Duitsland 2017
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Kent u deze Dierdonker al?
Striepke Veur met Bram Bosman
Hoe goed kent u uw wijkgenoten? Wie 
woont er in uw buurt en wat houdt hen 
bezig? In iedere editie een interview 
met een Dierdonker om hier achter te 
komen. Deze keer: Bram Bosmans.

Wellicht kent u hem deze keer wel 
dege lijk, want Bram Bosmans, 41 jaar 
oud, woonachtig in de Vilsterendreef, 
getrouwd en vader van twee jongens 

(Rens van 9 en Thijs van 7 jaar), is een 
zogenaamde ‘bekende’ wijk- en plaats-
genoot. Zijn passie en liefde voor muziek 
zorgde er namelijk voor dat hij 20 jaar 
geleden als pianist mee ging spelen bij 
Carnavals cabaretgroep Striepke Veur. 
Dit doet hij nog steeds, zowel tijdens de 

carnavalsperiode, maar ook gedurende 
de rest van het jaar (op Brabantse 
dagen, op braderieën, bij congressen en 
voor goede doelen). Grote kans dus dat 
u hem wel eens op heeft zien treden.
Brams passie voor muziek begon op zijn 
zesde, toen hij blokfluit leerde spelen 
bij zijn buurman Loek van Poppel. Maar 
blokfluit smaakte naar meer, dus ging 
hij rond zijn 8e jaar bij het Helmonds 
Muziek Corps waar hij trompet speelde. 
Dat Bram echt talent had voor het 

maken van muziek, blijkt wel uit het 
feit dat hij zichzelf op z’n 13e piano 
leerde spelen op de piano die bij hen 
thuis stond. Uiteindelijk speelde hij elk 
nummer dat hij hoorde op de piano na. 
Als autodidact heeft hij vervolgens 
niet stilgezeten, hij improviseert er op 
los en speelt al vanaf die tijd in aller
lei orkestjes en bandjes. Inmiddels 
be heerst hij in meerdere of mindere 

mate ook de saxofoon, gitaar, tuba, 
mondharmonica en accordeon! 
Na het conservatorium in Tilburg, is hij 
gaan werken als docent Muziek, wat 
hij nu nog steeds met heel veel plezier 
doet op het Carolus in Brandevoort. 
Daarnaast doceert hij ook een aantal 
jaren het vak 3D design; computer
gestuurd driedimensionaal tekenen en 
ontwerpen.
Naast zijn baan is hij eigenlijk ieder 
weekend en heel wat avonden per 
week bezig met muziek. Hij treedt op, 
repeteert, speelt orkestbanden in, 
schrijft muziek uit, begeleidt audities, 
ju reert etc. Zijn vrouw is niet anders 
gewend en de meeste activiteiten vin
den na de bedtijd van de kinderen 
plaats. Daarnaast heeft hij één dag per 
week ouderschapsverlof, zodat hij ge
noeg tijd met zijn jongens door kan 
brengen. 
Bram vertelt zeer gepassioneerd over 
alles waar hij mee bezig is. Hij geeft 
aan dat hij gelukkig steeds beter wordt 
in ‘nee’ zeggen, omdat het hem anders 
echt te veel zou worden: “Anders sta 
je voor je het weet iedere avond op 
feestjes te spelen van mensen die je 
ooit eens een keer hebt ontmoet.”       

Mensen weten hem inmiddels zeker wel 
te vinden. Daardoor komen er gelukkig 
ook heel veel leuke dingen op zijn pad. Zo 
mag hij dit jaar een theatervoorstelling 
in de spiegeltent bij het kasteel van 
Sinterklaas begeleiden. Dat de Sint bij 
hen thuis dan maar een uurtje later aan 
moet bellen met z’n cadeaus, neemt hij 
graag voor lief. Zoiets gaafs, daar wil hij 
aan meewerken!

Het moge dan ook duidelijk zijn dat 
Bram niet iemand is die iedere avond 
na het eten op de bank hangt. Hij is 
juist graag bezig en komt het liefst op 
alle plekken waar het gezellig is. Dat is 
ook wat hij het allerleukst aan muziek 
maken vindt: het bindt mensen.. samen 
muziek maken en zingen, liefst met een 
pot bier in de hand. Hij hoeft dan ook 
niet zo nodig op een podium te staan en 
speelt net zo lief bij de Keiebijters als in 
het Haagje of zijn eigen wijk.

Als hij dan na al die gezelligheid thuis-
komt, houdt hij zich ook nog graag 
bezig met het mede-organiseren van 
de Dierdonkquiz (waar hij dit jaar onder 
meer de lay-out voor maakte), koken 
en – u raadt het nooit – pompoenen 
snijden. 
Een veelzijdige wijkgenoot dus, die 
erg van onze mooie relaxte wijk kan 
genieten. “Dierdonk is rustig maar zeker 
niet saai”, zegt hij. “Er gebeurt genoeg, 
verenigingen, activiteiten … iedereen 
mag en kan meedoen, maar het hoeft 
niet. Dat vind ik er zo mooi aan.”

Maartje van Lith
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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 

            

versautomaat
van 8.00 tot 22.00 uur

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

Verhoeven- 
                Martens vof

              

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
Trambaan 4
Helmond - Brouwhuis
Gratis haal- en brengservice voor Dierdonk!

            



Afgelopen maand hadden we een wiel en een rebus. Samen 
vormden zij de gehele oplossing. Deze was: “Klompendans” 
en “zich in het hol van de leeuw wagen”  Ook deze keer 
waren er weinig inzenders, slechts 8 waarvan 1 met maar een 
halve oplossing. Worden we puzzelmoe?
Jan van Duren, secretaris van de wijkvereniging, heeft uit de 
goede inzendingen 3 willekeurige kinderen getrokken. Deze 
hebben op 27 oktober hun prijs, zijnde een cadeaubon van de 
Ganzenveer, in ontvangst genomen. Op de foto hieronder de 
gelukkige prijswinnaars. 

Van Harte Gefeliciteerd!

Doe jij ook mee?
We hebben deze maand weer een nieuwe puzzel. Deze maand 
een Sinterklaaskruiswoordraadsel, lees de omschrijving bij de 
nummers en vul het woord bij het juiste nummer in. De letters 
in de roze hokjes vormen achter elkaar gezet een tienletterig 
woord, dit is de oplossing.
Waar moet de oplossing naar toe?
De oplossingen van deze puzzel kun je bij voorkeur per 
mail met als onderwerp “kinderpuzzel” opsturen naar: 
puzzel@dierdonkgazet.nl of per post naar: 
Gazet Kinderpuzzel
Schovenhorstweide 1
5709 SG Helmond.
Deelname is weer mogelijk vanaf 7 jaar, totdat 
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: 
3 boekenbonnen van € 10,00.
Uiterste inzenddatum: zondag 29 november.

Jeugdprijspuzzel. Win een boekenbon!
Oplossing doodles spelletjespagina 19

Rik van Veijfeijken, Nikki van Lierop en Emiel van Hoof

Vertikaal
1. Oranje eten waar het paard gek op is 2. Hier 
zitten de cadeautjes in 3. Wensenlijstje 4. Dit krijg 
je van de Sint 5. Type paard van Sinterklaas 6. Zo 
heet het paard van Sinterklaas 8. Hiermee arriveert 
Sinterklaas 11. Een lekkernij gemaakt van amandelen 
en suiker 15. Goud-kleurige stok van sinterklaas 16. 
Heeft Sinterklaas op zijn hoofd 19. Kleur van het 
gezicht van de Pieten
Horizontaal
4. Een gelieft drankje tijdens het sinterklaasfeest 
7. Zit om het cadeautje heen 9. Bruine snoepletter 
10. Soort stok van Zwarte Piet 12. Hierdoor brengt 
Zwarte Piet de pakjes 13. Een bruin nootje in het 
strooigoed 14. Hierin doe je wat lekkers voor het 
paard 17. De maand waarin Sinterklaas jarig is 
18. Een “stug” koekje 20. Teksten die gezongen 
worden 21. Land waar Sinterklaas vandaan komt 
22. De maand waarin Sinterklaas arriveert

De omschrijving

Oplossing kruiswoordraadsel
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Scouting Paulus Trapperskamp 2017!

In het weekend van 29 september en 1 
oktober hebben dit jaar 5 scouts en 7 
explorers deelgenomen aan het trap
pers kamp, welke dit keer plaats vond in 
natuurgebied Kampina in de buurt van 
Oirschot en Moergestel.

Voor het tweede jaar konden de deel
nemers kiezen uit drie verschillende 
tochten.
1. De korte route was op vrijdag 9 km, 
op zaterdag 20 km en op zondag 10 
km. Ze leren wat een trapperskamp is. 
Ze lopen de tochten zonder bepakking 
(bagage in een grote rugzak op je rug).
2. De lange route: deze was op vrijdag 
12 km, op zaterdag 26 km en op zondag 
10 km. Bij de lange route krijgen ze wat 
moeilijkere tochttechnieken en lopen ze 
met bepakking.
3. de bikkelroute: deze is in afstand 
gelijk aan de lange maar onderweg krijg 
je extra opdrachten waarmee je de 
trapperskamp insigne kunt verdienen. 

Eén van deze opdrachten was bijv. op 
zaterdagavond voor een maaltijd voor 
jou en je partner zorgen die voldoet 
aan de schijf van vijf. Deze maaltijd 
moesten ze voor vertrek dus al bedacht 
en gekocht hebben.

Op vrijdag vertrokken de koppels tussen 
19.00 uur en 20.00 uur bij het startpunt.
Hier kregen ze de tochttechnieken voor 
de eerste dag en de doorlopende op
dracht. Ze konden op verschillende pos
ten verschillende kleuren kraaltjes ver
dienen door opdrachten uit te voeren.
Tussen 23.00 en 1.30 uur kwamen alle 
koppels aan bij de eerste overnachtings
plek. Ze konden hier een mooi plekje 
uitzoeken om hun tent op te bouwen. 
De koppels van de bikkelroute sliepen 
het hele weekend in ‘frietbuilen’. Dit is 
een stuk plastic zeil, zo gevouwen dat je 
zowel op het plastic als onder het plastic 
ligt. De punt van het zeil bind je vast aan 
een boom of iets dergelijks.

Op zaterdag was het weer vroeg dag. 
De eerste koppels vertrokken om 
8.00 uur. Ook bij deze tocht hadden ze 
verschillende opdrachten. Zo moesten 
ze met roeibootjes een gradenkoers 
varen waarbij de een in het bootje zat 
en de ander met gebaren uit moest 
leggen waar ze heen moesten varen.
Helaas liet het weer ons deze dag erg in 

de steek maar de regen mocht de pret 
niet bederven.
Het eindpunt was een nieuw terrein 
waar we sliepen. Bij aankomst mochten 
ze weer hun tent opbouwen. Onder het 
genot van een heerlijke warme kop soep 
kre gen ze hun avondeten uitgedeeld 
wat ze zelf op gasbrandertjes klaar 
moes ten maken.

Op zondag startten alle koppels weer 
tussen 8.30 uur en 9.00 uur. Omdat de 
laatste tocht door een erg mooi stukje 
natuur liep, hadden alle routes dezelfde 
lengte.
Dit was ook de laatste dag dat ze op
drachten konden uitvoeren voor kraal
tjes.
Op het eind van de dag moesten ze de 
kraaltjes inleveren. De winnaar kreeg 
een insigne en een survival eetpakketje.
Natuurlijk werden ook de bikkelinsignes 
uitgereikt voor degene die deze ver
diend hadden.
Het weekend werd afgesloten met de 
tra ditionele trapperskamp maaltijd: 
twee ham burgers met gebakken ui, sla, 
kaas en saus.
Het was weer een geslaagd trappers
kamp en we kijken uit naar volgend jaar.

www.scoutingpaulus.com
www.facebook/scoutingpaulushelmond
info@scoutingpaulus.com
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Medi-Seinen: “Meneer de Bruin”
nieuws vanuit Medisch Centrum Dierdonk
Afgelopen weekend traden de Rolling 
Stones op in het GelreDome te Arnhem. 
Daar was ik niet bij en achteraf gelukkig 
maar. Naar verluidt hebben ze daar 
namelijk een nummer van Frans Bauer 
gecoverd: “heb je even voor mij”. 
Toen ik dit las in de kranten raakte ik 
spontaan geobstipeerd. Het moet toch 
niet gekker worden! Ik ben en blijf een 
medicus en mijn eerste gedachten 
waren dat het toch niet zo goed met 
deze heren op leeftijd gaat. Samen 
goed voor 300 jaar en dat is veel. Ik 
denk nu echt dat de tijd van gaan is 
gekomen. Op zich jammer want ik ben 
een groot fan en wel van het eerste uur. 
Maar wanneer ze dit soort fratsen gaan 
uithalen dan lijkt me dit toch veruit het 
beste. Verder was er even het gerucht 
dat het concert helemaal niet door zou 
gaan wegens stemproblemen van Mick 
Jagger. Wat ik dan wel weer top vind 
van onze Nederlandse artiesten is dat 
Sieneke meteen spontaan aanbood het 
concert over te nemen! Graag wil ik 
met u spreken over obstipatie oftewel 
verstopping.

Niet iedereen heeft even vaak ont
lasting. Sommige mensen hebben 3 
maal per dag ontlasting, anderen een 
paar keer per week. Verstopping of 
obstipatie wil zeggen dat de ontlasting 
minder vaak komt en harder is dan u 
gewend bent.
Verstopping kan diverse oorzaken 
hebben. U kunt bijvoorbeeld verstop
ping krijgen wanneer er te weinig 
ve zels in uw voeding zitten. Vezels 
houden vocht vast en zorgen er op deze 
manier voor dat de ontlasting zacht 
blijft. Vezels stimuleren de werking 
van de darmen. Weinig drinken, 

wei nig lichaamsbeweging en sommige 
medicijnen zoals “staalpillen” kunnen 
verstopping geven. Wanneer u ergens 
druk mee bezig bent of spanningen 
heeft, houdt u misschien de ontlasting 
op. Een keertje uitstellen is niet erg, 
maar wanneer u dit te vaak doet kan 
de ontlasting hard worden. Sommige 
mensen hebben van jongs af aan last 
van verstopping zonder aanwijsbare 
oorzaak.
Verstopping is vaak vervelend en kan 
een opgeblazen gevoel geven of buik
krampen. Maar verder kan het meestal 
geen kwaad.
Met eenvoudige maatregelen kunt u 
verstopping vaak voorkomen of ver
hel pen. Eet vezelrijk voedsel zoals 
volkorenbrood, zilvervliesrijst, groen
ten, peulvruchten, sinaasappelen, prui
men of ongeschilde appels. Ook kunt 
u extra zemelen nemen. Zorg dan wel 
dat u daarbij veel drinkt, anders zor
gen de zemelen juist voor ver stopping. 
Neem de tijd om rustig te eten en 
kauw uw eten goed. Drink minstens 
2 liter per dag, mits u geen vocht
beperking is voorgeschreven. Begin 
’s morgens met een glas water op 
nuchtere maag. Ga direct naar het toilet 
wanneer u aandrang heeft en neem 
rustig de tijd. Zorg ook voor voldoende 
lichaamsbeweging. In sommige ge val
len kan, bij voorkeur tijdelijke, medi
ca menteuze ondersteuning, in overleg 
met u huisarts, geïndiceerd zijn.
Neem contact op met uw huisarts, 
wanneer u een week geen ontlasting 
heeft gehad of als u twee tot drie weken 
last blijft houden van een moeizame 
stoel gang terwijl u de genoemde ad
viezen heeft opgevolgd. Ook als er 
slijm of bloed bij de ontlasting zit en als 

verstopping en diarree elkaar steeds 
afwisselen, en u daarnaast ook minder 
eetlust krijgt of vermagert. Contact met 
uw huisarts is ook noodzakelijk als de 
stoelgang is veranderd of als u denkt dat 
medicijnen de oorzaak zijn. Natuurlijk 
ook wanneer er andere verschijnselen 
zijn waarover u zich zorgen maakt.

Zo was ik laatst aan aantal dagen in het 
mooie Valencia (spreek uit Balencia; ja, 
ja, ik volg Spaanse lessen) Waarom ik 
u hier eigenlijk mee vermoei, vraag ik 
mij opeens af. Oh ja, Daar heb ik nogal 
veel paella en tapas gegeten en ik kan u 
zeggen; dat werkt ook uitstekend op de 
stoelgang!

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

Math. Strijbos,
huisarts medisch centrum Dierdonk.

Ook te volgen op twitter: @mathstrijbos

Dierdonk geeft weer gul voor de nierstichting
In september was de lande lijke collecte 
van de Nierstichting. Als doel stond de 
draagbare kunstnier we der om centraal.
De draagbare kunstnier geeft duizenden 
pa tiën ten hun vrijheid en energie terug. 
Dat is hard nodig want dialyse is geen 
leven maar overleven.
Twaalf vrijwilligers van Dierdonk hebben 
weer bij u aangebeld. En men ging 
niet voor niets want deze collectanten 

brachten € 1.068,34 op, wat een kleine 
€ 200, minder is dan vorig jaar. Dat 
heeft niets met uw donatie te maken, 
echter het aantal collectanten liep 
terug waardoor er niet in de hele wijk 
is gecollecteerd. Dat is jammer want u 
als wijkbewoner geeft altijd gul. Daarom 
doe ik een beroep op u om volgend jaar 
een of twee avonden te collecteren 
zodat we de hele wijk Dierdonk kunnen 

bereiken. U kunt zich bij mij aanmelden.
Ik wil zowel de collectanten als de be
woners van Dierdonk hartelijk bedan
ken voor hun inzet die is geleverd en 
uw donatie. De Nierstichting hoopt 
ook volgend jaar weer op uw steun te 
kunnen rekenen,

Diny van Hoof
Coördinatrice Nierstichting
diny.van.hoof@upcmail.nl
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laat u verrassen in onze
prachtige showroom

EEN VERTROUWD

ADRES VOOR HET

PLAATSEN OF

LEVEREN VAN 

COMPLETE

BADKAMERS

EN

TEGELVLOEREN

Als ondernemer heb je een droom. Maar dat wat je graag wilt bereiken lijkt soms eenvoudiger 

dan het is. Wil je groeien met je bedrijf, ben je genoodzaakt te veranderen, wil je een beter 

rendement of wil je werken aan je balans zakelijk / privé?

 

Met hulp van MB Advies gebeurt er écht iets met als uitgangspunt dat elke verandering 

resultaat moet opleveren. Kortom: dromen - durven - doen!

MB Advies B.V. • Churchilllaan 101 • 5705 BK Helmond 
0492  780630 • i fo@mbadvieshelm d nl • www.mbad eshelmond.nl

da’s pure winst!

 

 

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 

 6 mario verhoeven Advertentie Gazet 2014 pdf   1      

Vanaf 6 december kerstbomen. 

Peter Kuijpers,  
Rootvlaas 2 te Bakel         

06-10690888 

Weg Helmond/Bakel 
Achter tankstation Texaco 

p            

Kinderen,

'Waarom gaan de
ooievaars in de herfst
naar het zuiden?'
vraagt de juf aan de
klas.

Antwoord Anny:

'Omdat de Afrikanen
ook kinderen willen
hebben.'

Afrika

  1 f   1   0 0    17 0 30

            



De hobby van … Cor van der Burgt
We interviewen dit jaar de fractie
voorzitters van de Helmondse poli
tie ke partijen in de gemeenteraad. 
Deze maand de fractievoorzitter van 
de fractie van de VVD, Cor van der 
Burgt. Met vijf zetels kwamen ze uit 
de verkiezingen van 2014. In mid dels 
de den zich een flink aantal ver schui
vin gen voor in de Helmondse raad. 
Ge kozen vertegenwoordigers wis
sel den van partij. Zo kreeg de VVD er 
een zetel bij en heeft nu zes zetels. Hij 
werd halverwege deze raads peri o  de 
fractievoorzitter en is on langs ge ko
zen tot lijsttrekker van de Hel mond se 
VVD bij de aankomende ge meen
teraadsverkiezingen in maart 2018.

Buitenleven
Het is niet nieuw wat ik hoor van Cor: “Ik 
maak te van mijn hobby mijn beroep”. 
Maar Cor van der Burgt, zoon van een 
agra riër met een melkveebedrijf, hield 
van jongs af aan van het buitenleven en 
de natuur en dus nam hij met plezier het 
bedrijf van zijn ouders over. Inmiddels is 
hij pensionado met veel bezigheden.

Atletiek
Tot die vele bezigheden behoort 
zeker het sporten. Cor heeft in de 
atletieksport, zeker in Helmond, een en 
ander gepresteerd. Zo behoorde hij ooit 
tot de top van Nederland op de 5 en 
10 km hardlopen. Op 19-jarige leeftijd 
versloeg hij op de 20 km de latere 
marathonwinnaar Louis Vink.
Bij de Helmondse Atletiek Club (H.A.C.) 
was Cor meermaals voorzitter. Met 
een gerust gevoel, de club staat er 
weer goed voor, verliet hij onlangs het 
bestuur.

Verenigingsmens
Cor noemt zichzelf een verenigingsmens 
en gezien het aantal verenigingen 
waar in hij actief lid is, is dat een te-
rech te kwalificatie. Met zijn roots in 
Stiphout zijn dit meestal “Stippentse” 
verenigingen zoals Fanfare De Voor
uitgang, voetbalclub Stiphout Vooruit, 
carnavalsvereniging De Spurriezeiers, 
waar hij in 2002 prins was, maar ook 
Gilde Sint Antonius. Maatschappelijk 
be trokken als hij is, draagt hij ver e ni
gin gen een warm hart toe van wege 
de gemeenschapszin. Hij roemt vrij
wil ligerswerk als het cement van de 
samenleving.

Acoliet
Sinds een aantal jaren is Cor ook actief 
in de kerk als acoliet, met name bij 
begrafenissen. Zinvol en betekenisvol 
werk vindt hij dat. Het moet respectvol 
en correct verlopen en hij zet zich 
daarvoor maximaal in.

Stiphout/ Aarle Rixtel
Cor is in zijn leven drie keer verhuisd. De 
laatste keer naar zijn huidige woning in 
Stiphout. De andere twee keer verhuisde 
hij zonder te verhuizen. Geboren in het 
buitengebied van de gemeente Stiphout 
werd hij automatisch inwoner van Aarle- 
Rixtel toen in 1968, bij de herindeling, 
dat gebied bij de buurgemeente werd 
inge deeld. In AarleRixtel kreeg zijn 
poli tieke leven vorm. Hij stond met een 
eigenhandig gemaakte tekening aan de 
wieg van het besluit van Gedeputeerde 
Staten, om langs de natuurlijke lijn van 
de Goorloop een groot deel weer bij 
Stiphout (Helmond) te voegen.

Goorloopdal
De charmes van het Goorloopdal waar
in de boerderij van Van der Burgt 
stond, hebben Cor van jongs af aan 
be koord. Voor bescherming van dat 
ge bied heeft hij zich dan ook ingezet. 
Met name toen er plannen waren om 
vanwege de woningbouwplannen voor 
Brandevoort agrarische bedrijven met 
veel ammoniak uitstoot te verplaatsen 
naar het Goorloopdal. Uiteindelijk zett e 
Hare Majesteit de Koningin een hand
tekening onder een besluit dat die 

beslissing voorkwam.

VVD
In AarleRixtel sloot Cor zich aan bij de 
VVD. In Helmond kon hij echter veel 
beter opereren met zijn soms afwijkende 
standpunten. Dat hij zich inzet zonder 
aan ziens des persoons, werd herkend 
door veel buurtbewoners en zo kwam 
hij in 2002 met voorkeurstemmen in de 
raad. Ook in de Brabantse Staten heeft 
hij jarenlang de VVD vertegenwoordigd. 
In 2010 kwam hij terug in de Helmondse 
raad. Halverwege de raadsperiode nam 
hij het fractie voorzitterschap over en 
enkele weken geleden werd hij, uit vijf 
kandidaten, tot lijstt rek ker ge ko zen voor 
de komende gemeen te raads verkie zin
gen.

Helmond
Hij wil nog wel graag iets kwijt. Zijn hele 
leven was hij woonachtig aan de rand 
van Helmond en hij heeft de stad zien 
veranderen, mooie stappen zien maken. 
Hij ervaart het elke dag als een feest om 
in deze fantastische omgeving te mogen 
wonen. “Alle faciliteiten zijn aanwezig, 
veel is goed geregeld”, zegt Cor. “Er 
is hard voor gewerkt en we moeten 
dat koesteren. Het is de voorwaarde 
voor leefbaarheid. Helmond is TOP in 
wonen.”  
Je enthousiasme en elan werken aan
stekelijk Cor! Hopelijk mag je nog veel 
mensen inspireren om, net als jij, bij te 
dragen aan een mooier Helmond.

Mirjam van der Pijl

foto gemaakt op kruisschot nabij de Goorloop met op de achtergrond Stiphout 
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Stichting Draaiorgels Helmond
Voorlopig geen Carat concerten maar wilt u gratis concerten 
blijven bezoeken, geen probleem. Tot de carat-conccerten 
in Mei 2017 weer beginnen  kunt u zondags terecht in de 
Gaviolizaal bij De Stichting Draaiorgels Helmond 
Zondag 5 november: 14.00 tot 16.00 uur Vrouwenband 
“Permanent” uit Beek en Donk 
Vrouwenband Permanent bestaat uit een gezellige groep van 
23 vrouwen in leeftijd variërend van 21 tot 70 jaar. Twintig 
jaar geleden zijn zij zonder muziekervaring gestart en intus-
sen spelen ze een aardig toontje mee. Hun muziekgenres zijn 
divers, van musical- en filmmuziek tot pophits en evergreens. 
De vrouwenband heeft samen veel plezier, maar zijn zeker 
geen carnavalsband. Zij staan onder leiding van waarschijnlijk 
de jongste dirigente van Nederland, Renske Slegers.

Zondag 12 november: 14.00 tot 16.00 uur Koor Aventurino
In maart 2015 waren ze reeds te gast bij ons en zongen ze de 
sterrren van de hemel. Op 19 september 1991 zijn ze als ge-
mengd koor begonnen met de naam “het Zonnesteenkoor”, 
‘Zo’n nest één koor’. Later is de naam veranderd in ‘Aven-
turino’. Ze tellen nu buiten de dirigent, 16 dames. Zij zingen 
onder leiding van Theo Fleer vooral liedjes uit de jaren 60, 70, 
80 en musicalsongs. Over het algemeen zijn dit Engelstalige 
liedjes, maar ze hebben ook een aantal Nederlandse in hun 
repertoire. 

Zondag 19 november 14.00 tot 16.00 uur, Het Over Dag 
Ensemble uit Beek en Donk met Ons Hermenieke uit Eindhoven
Vandaag komt Sint Nicolaas aan in Helmond. Dit valt natuurijk 
prima te combineren met een bezoek aan dit dubbel concert.
Een aantal oud-leden van het eind 2008 opgeheven orkest 
DZGAKEMV (De Zo Goed Als Koninklijk Erkende Muziek Ver-
eniging), dat in Beek en Donk zeer bekend was, hadden het 
initiatief genomen om een orkest op te richten dat overdag 
zou gaan repeteren. Het was dus bestemd voor muzikanten 
die niet meer werkzaam zijn in het arbeidsproces of anders-
zins tijd hebben om overdag te repeteren. Daarmee was ook 

de naam OverDagEnsemble geboren! ODE Laarbeek startte 1 
januari 2009 met 22 enthousiaste muzikanten. Door de jaren 
heen zijn we uitgegroeid tot een volwaardig orkest met 40 
muzikanten. De muzikanten zijn afkomstig uit verschillende 
plaatsen in de regio. Het orkest staat onder leiding van diri-
gent Hubert Geurts

Vandaag verzorgen zij dus het concert samen met “Ons 
Hermenieke “ uit Eindhoven. Van oorsprong een carnavals 
muziek klubke maar ze maken heden ten dage geen carna-
valsmuziek meer, ze treden met carnaval ook niet op. Zij 
bestaan ruim 40 jaar en het repertoire bestaat voornamelijk 
uit “gouwe ouwe”  van Andre Hazes , Bill Hayley, Cliff Ri-
chard, Boudewijn de Groot, 
Jan Smit en vele anderen. 
Het zijn allemaal amateurs 
en zij hebben veel plezier 
op hun wekelijkse repetitie 
onder leiding van een echte 
dirigent zodat hun muzikale 
niveau volle aandacht krijgt. 
Zondag 26 november: 14.00 tot 16.00 uur Seniorenorkest 
Gemert
Het Seniorenorkest Gemert is opgericht op 10 oktober 1988. 
Het gemengde orkest heeft een kleine harmonie bezetting en 
bestaat momenteel uit 25 personen welke onderleiding staat 
van dirigent Jo Bouw. Sinds de oprichting is het orkest een 
graag geziene gast in vele verzorgingstehuizen in de omge-
ving. Door de verscheidenheid aan uitvoeringen beschikt het 
orkest inmiddels over een breed repertoire. Veel composities 
en arrangementen liggen op de lessenaar van de dirigent en 
muzikanten: wals, polka, evergreens, tango, filmmuziek, musi-
cal- en natuurlijk marsmuziek. 

Zondag 3 December 14.00 tot 16.00 uur Zang en 
amusementsgroep “de Notenkrakers
Voor het derde jaar op rij openen zij in de Gaviolizaal de Kerst-
tijd  op de 1e Advent. Een sfeervol concert met een vleugje 
kerst in deze periode waarbij zowel de Sint Nicolaas tijd en de 
Kersttijd samen komen. De Sint Nicolaasdecoratie tooit nog 
de Gaviolizaal maar ook de Kersttijd heeft zijn intrede gedaan. 
Tijdens het eerste liedje “Steek dan een kaarsje aan” zal het  
eerste kaarsje in de grote adventskrans worden ontstoken. Zij 
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activiteiten november en december

verzorgen regelmatig  gezellige (meezing) optredens voor se-
nioren, zorg – en verpleeginstellingen, wooncentra, de Zonne-
bloem, Rode Kruis, KBO’s etc. Nu dus in de Gaviolizaal. Wees 
op tijd vorig jaar hebben we de deur moeten sluiten want het 
was VOL.

Zondag 11 december 14.00 tot 16.00 uur een Klassiek con-
cert met De Gaudin 
Vandaag geen koor, orkest of muziekgezelschap. Vandaag 
voeren onze eigen orgels het concert aan. Onze eigen 
Dierdonkse Willy van der Linden heeft uit de klassieke 
nummers van de orgels een concert samen gesteld. 
Dit jaar zal het concert 
voor een groot 
gedeelte bestaan uit 
een herhaling van 
het orginele klassieke 
con-cert uit 1928, 
dit aangevuld met 
enkele nieuw gekapte 
klassieke nummers. 

Zondag 17 december 13.30 tot 15.30 uur Seniorenorkest the 
Old-timers uit Nuenen (let op aangepaste tijden)
Vorig jaar brachten zij onder leiding van Willie van Bakel   al 
een prachtig en gezellig concert. Zij spelen een breed en 
internationaal repertoire van vooral gezellige zowel dans als 
luistermuziek. Ze doen dit met veel liefde en plezier voor de 
muziek. Het veelgevraagde orkest is ook te horen geweest 
tijdens de Caratconcerten. Elke culturele manifestatie in de 
regio luisteren zij op, maar ook in verzorgingshuizen zijn ze 
een graag geziene gast. Omdat de ouderen tijd over hebben 
trekken zij ook regelmatig naar België en Duitsland.

Vooraankondiging: 24 december van 13.30 tot 15.00 uur 
kerstconcert door “de Muzikale”.

De entree tijdens de openingstijden en optredens is gratis, 
echter vragen wij wel een donatie achter te laten in onze 
orgelpijp.                         Zie ook: www.draaiorgelshelmond.nl

De Helmondse Liedertafel ’t Akkoordje 
bestaat sinds 1994. Onze groep bestaat 
uit ca 50 enthousiaste vrijwilligers, die 
met veel plezier optredens verzorgen 
voor zorginstellingen en andere clubs 
met een sociale doel stelling.
Onder de bevlogen leiding van onze 
Dirigent Frans Sijmens brengen wij een 
programma waarbij wij ons publiek 
laten genieten van Nederlands en an-
ders talige luister- en meezingliedjes 
die heel herkenbaar zijn en die door 
onze lady speaker op een leuke manier 
aan elkaar worden gepraat. Sfeer ge-
zelligheid en kwaliteit staan bij ons hoog 
in het vaandel.

Vier maal per jaar organiseren wij 
een meezing avond in wijkgebouw 
Parkzicht in de wijk Dierdonk. U wordt 
uitgenodigd mee te zingen vanaf 
een groot videoscherm. De eerst 
volgende zangavond vindt plaats op 

woensdagavond 8 november 2017 
aanvang 20.00 uur Deze avonden 
zijn steeds weer een mooi feestje. De 
entree en de koffie zijn gratis.

Heeft u zin om u bij ons koor of 
orkest aan te sluiten laat het ons dan 
weten. U kunt dit doen tijdens de re-
pe  tities in wijkhuis Parkzicht op de 
woensdagavonden van 19.45 en 23.00 
uur of via onze website. Meer informatie 

over optredens en de meezing avonden 
vindt u op: www.akkoordje.nl.

Wij wensen u veel zang en luister 
plezier.

Meezingavond op 8 november in Parkzicht
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ACTIE VAN DE MAAND

BTW vrij
 shoppen:

op geselecteerde 

binnenzonwering 

betaalt u 

geen BTW!

Braaksestraat 1
5709 JC Helmond

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

Laat u verrassen op onze 

nieuwe Facebook-pagina:

facebook.com/smitsensmits

*vraag naar de voorwaarden

Daarom Smits&Smits

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

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

AVOND
8 november

vanaf 19.00

Helmond, Akkerweg 70

Houdt u van gezellig shoppen? 
...Kom dan een bezoekje brengen 
aan onze Winterwonder avond, 
die plaats vindt op woensdag 
8 november vanaf 19.00 uur. 

Speciaal deze avond verwennen 
wij u met extra kortingen, die u 
vindt onderaan deze uitnodiging. 
We zullen zelfs tot 22.00 uur open 
blijven, dat wordt genieten!

Neem deze pagina mee als toegangsbewijs.

Tegen inlevering van 
deze bon krijgt u op 
1 artikel naar keuze
Geldig op 8 november 2017 vanaf 19.00 uur

Tegen inlevering van 
deze bon krijgt u op 
1 artikel naar keuze
Geldig op 8 november 2017 vanaf 19.00 uur

Tegen inlevering van 
deze bon krijgt u op 
1 artikel naar keuze
Geldig op 8 november 2017 vanaf 19.00 uur

✂

✂

✂

            



November 2017 in het Annatheater
Zondag 19 november:
Ode aan het amateurtheater/Herdenking Jan Smeets
Een aantal mensen heeft het initiatief genomen om Jan 
Smeets te herdenken en in zĳn geest een `Ode aan het 
amateurtheater’ te brengen. Het wordt een middag waarop 
we elkaar ontmoeten, bĳpraten, ideeën uitwisselen en wie 
weet: plannen maken. En u bent van harte uitgenodigd. Want 
zonder ‘publiek’, geen voorstelling,

Het programma kent een ‘officieel’ gedeelte van presentaties 
vanuit diverse disciplines, met de poëzie van Jan Smeets 
als belangrĳke inspiratiebron. Daarna is er volop ruimte om 
elkaar te spreken. Met dank aan de Stichting KABRA
Kaarten: € 5,00, Aanvang: 14.30 uur

Vrijdag 24 november:
ATTIKA en CARTE BLANCHE spelen HET PROCES
naar de gelijknamige roman van Franz Kafka

Franz Kafka behoort tot de grootste schrijvers van de 20e 
eeuw. Een expressionistische schrijver in wiens boeken altijd 
de vervreemding van mensen in de samenleving centraal 
staat. Het Proces is één van de bekendste werken van Kafka 
en vertelt het verhaal van Josef K, die op een dag gearresteerd 
wordt zonder dat hij weet waarom. Vanaf dat moment belandt 
hij in de ene bizarre situatie na de andere en verliest steeds 
meer de grip op zijn leven. ‘Het Proces’ heeft door de jaren 
heen vele interpretaties gekend. Dit maakt het een bijzonder 
fascinerend verhaal, met welke ogen je er ook naar kijkt.

Theatergroep Attika en Theater Carte Blanche hebben het 
aangedurfd hun interpretatie van het verhaal van Josef K. 
weer te geven. Resultaat is een spannende, uitdagende 
voorstelling waarin je meegesleept wordt in de ervaringen 
van Josef K tijdens zijn weg naar het allesbeslissende proces.
Regie: Stefan Jung en Jurgen Zweemer
Kaarten: 12,50, Aanvang: 20:30 uur
Info en reserveren: www.attika.nu of www.carteblanche.nu

Zaterdag 25 november:
Arie Vuyk met Oudejaarsconference 2017
“Vooruit, we gaan terug!”

In deze verwar ren de 
tijden is een oude
jaars confe rence van 
Arie Vuyk een oase 
van rust.
Sneller dan trend
watchers, betrouw
baar der dan de Enk
huizer Almanak en 
hipper dan opinie 
makers maakt Arie samen met u de balans op. Hij telt de voor
raad en zorgt ervoor dat u het oude jaar weglacht.
Kaarten: € 12,00, www.annatheater.nl Aanvang: 20:30 uur

Zondag 26 november: De Rozenkrans van Tante Fien
Spel en muziek van Ingeborg Odekerken en Laetitia van Krieken

Wat je tegenwoordig niet allemaal moet doen om een beetje 
grip te houden op je eigen leven! We rennen maar door, en 
krijgen doorlopend prik kels; langzaam wordt het één grote 
chaos in ons hoofd. 
Ingeborg en Laetitia ne
men de regie in eigen 
hand en gaan, met be
hulp van het pu bliek, op 
weg naar hun wa re aard.
Een tocht waarbij allerlei 
le vens vragen de revue 
pas  se ren, we op zoek 
gaan naar onze roots, en 
we er allemaal als ge luk
kigere mensen uit hopen 
te komen!
Kaarten: € 12,50,
Aanvang: 15:00 uur

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

‘Door het oog van de naald’

Deze maand is er een hoop hechtdraad 
doorheen gegaan. Zoals altijd weten 
pa tiënten zich netjes met een zelfde 
pro bleem te melden, maar toch blijft 
elk geval speciaal. We lichten 2 patiën
tjes specifiek eruit, met het zelf de pro
bleem maar een andere oorzaak. 

Sam liep rustig met zijn baasje over 
straat toen er vanuit een tuin een 
andere hond met een rode waas voor 
zijn ogen aan kwam rennen. Sam werd 
gegrepen en gelukkig heeft het incident 
niet lang geduurd, maar de schade was 
al aangericht. Aan de borst en de billen 
had Sam flinke wonden opgelopen. Het 
nare met zulke beten is dat wat er aan 
de oppervlakte zichtbaar is vaak maar 
een topje van de ijsberg is. De schade 
gaat vaak veel dieper. Eenmaal in de 
Kliniek is Sam onderzocht en met een 
speciale sonde voorzichtig de diepte van 
de wonden getest. Met de wonden op 
de borst heeft Sam nog een beetje geluk 
gehad; de borstkas zelf was niet kapot. 
Maar de huid en de spieren hadden een 
flinke klap opgelopen. De bil was er niet 
veel beter aan toe. Om Sam te helpen 

heeft hij een roesje gekregen. Óm de 
wonden wordt het haar weggeschoren 
om het goed schoon te kunnen maken. 
Anders dan een wond zoals bijvoorbeeld 
door een snede bij een operatie geeft 
een bijtwond ook een flinke kneuzing 
en kan het gaan zwellen en vocht gaan 
lekken. Daarom krijgen de grote wonden 
ook een drain, om het wondvocht af te 
kunnen voeren. Alle scheuren worden 
daarna weer netjes aan elkaar gehecht. 

Sam mag weer opgelapt naar huis. Een 
goede 10 dagen later zien we hem terug 
op de controle. De meeste wonden zijn 

goed genezen en er komt nog maar 
weinig vocht uit. De drains mogen eruit 
en de resterende plekjes kunnen door 
met genezen. Ten tijde van schrijven 
heeft Sam nergens meer last van!

Alsof ze het afgesproken hadden kwam 
dezelfde week Charly nog binnen. 
Hij was tijdens het spelen achter een 
scherp deel van de aanhangwagen 
blijven haken en had zijn linker achter
poot van onder tot boven open gehaald. 
Toen hij binnenkwam leek het net alsof 
hij zijn broek had uitgedaan, zo hingen 
de vellen erbij. Het voordeel voor Charly 
was dat de wond bijna niet dieper ging 
dan de huid, maar door de omvang is 
ook hier een hoop vocht te verwachten. 
Ruim 50 hechtingen en 60 centimeter 
drain later was ook Charly weer dicht. 
Om zo’n actieve hond rustig te houden 
tijdens het genezen is erg lastig. Het 
laatste stukje van de wond dat over de 
knie loopt, moest dan ook nog eens 
opgefrist worden. Ook dat bleek in 
eerste instantie niet voldoende maar 
was met de juiste toewijding, door de 
wond goed schoon te houden en te 
zalven, toch genezen. Ook Charly loopt 
inmiddels weer vrolijk rond en draagt 
zijn ‘oorlogswonden’ met trots. 

Evianne Drijver
Dierenarts Dierenkliniek Brouwhuis

Wilt u meer weten over Dierenkliniek 
“Brouwhuis”, kijk dan ook eens op: 
www.dierenkliniek.com of volg ons op 
Facebook!
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Beste wijkbewoner,

In deze uitgave een overzicht van een 
aantal meldingen welke zich heeft 
afgespeeld in de wijk de afgelopen 
maand. Het eerste waar uw aandacht 
voor wordt gevraagd heeft betrekking 
op de babbeltruc, waar ik in de vorige 
Gazet uitleg over heb gegeven.

Aandacht gevraagd voor deel 1:
Een onverzorgde vrouw, welke de 
laatste dagen aanbelt bij huizen in de 
wijk en hierbij vraagt om geld.
Of die je op straat aanspreekt en vraagt 
om met jouw gsm iemand te mogen 
bellen. Vaak is er in de buurt een man 
aanwezig, welke bij de vrouw hoort. 
Geef geen gehoor aan het verzoek van 
de vrouw en bel de politie. Geef een 
goed signalement door en plaats een 
bericht in de what’s app groep.

Aandacht gevraagd voor deel 2:
Een man komt aan de deur/zaak en 
vraagt met een goede babbeltruc om 
geld te lenen. Hij geeft aan, dit meteen 
te kunnen overmaken via een app van 
een bank. Hij doet dit op de telefoon 
van het slachtoffer. Op het scherm 
van de telefoon komt te staan dat de 
overboeking gelukt is. Het slachtoffer 
overhandigt vervolgens het contante 
geld. Echter na een paar minuten komt 
er een melding dat de overboeking toch 
niet gelukt is, maar dan is de dader al 
weg.

Poging inbraak Albert Heijn
Via het dak werd er gepoogd in te 
breken bij de Albert Heijn. De daders 
werden vermoedelijk gestoord door het 
alarm. De poging vond plaats op vrijdag 
29 september tussen 02.00 en 04.00 
uur.

Poging diefstal bedrijfsbus
Op de Dierdonklaan werd een wijk
bewoner alert gemaakt door een alarm 
dat afging. Op het moment dat hij naar 
buiten keek, zag hij een aantal personen 
snel weg rennen richting de AH.

Uit onderzoek van de politie bleek dat 
het autoalarm van een bedrijfsbus was. 
Ook deze daders werden gestoord door 
het alarm. Deze poging vond plaats op 
maandag 2 oktober tussen 01.00 en 
01.15 uur.

Diefstal uit loods
Op de Scheepstal werd er tussen 26 
september 2017 en 10 oktober 2017 
een heftruck en een aanhanger (auto
ambulance) gestolen uit een loods. 
Mocht er iemand iets verdachts op 
de Scheepstal zijn opgevallen in deze 
periode dan het verzoek om met mij 
contact op te nemen.

Landelijke verlichtingscontrole
Vrijdag 27 oktober 2017 is de lande
lijke verlichtingscontrole weer van 

start gegaan. Licht dragen op je fiets is 
eigen lijk heel logisch. Met de nieuwe 
fietsen hoef je niet meer zwaar te 
trappen, omdat de dynamo tegen 
je band aan drukt. Tegenwoordig zit 
deze in de as en moet je alleen niet 
vergeten je achterlicht aan te zetten 
door het knopje in te drukken. Heb 
je geen verlichting op de fiets of is de 
verlichting bij het station net van je fiets 
getrapt (de meest gebruikte smoes) 
zorg dan dat je lichtjes bij je hebt die 
je op je fiets kan zetten. Zorg dat jij de 
obstakels op de weg beter kunt zien en, 
net zo belangrijk, dat anderen jou beter 
kunnen zien. Voorkom een ongeluk en 
een boete doordat je verlichting in orde 
is.

Tot in de wijk, Maizie Beckschebe

email : maizie.beckschebe@politie.nl
Instagram: wijkagent_maiziebeckschebe
Twitter : @brigadierdonk

Van onze wijkagent:
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Ondernemer van Bakel!
Hier had uw advertentie 

kunnen staan.

Informatie: 
advertenties@dierdonkgazet.nl 

telefoon 06- 40980106

 

 
  KLAAR TERWIJL U WACHT

 
EXTRA SLEUTEL

ook autosleutels met

startonderbreker

VAN TIEL
BAKEL

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

www.automertens.nl

Weet u het al

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

 

 

 

TOT  Z I E N S
I N

B A K E L!!

Voor uw frietwagen-catering 
op locatie 

Johan Slegers

info@johanslegers.nl
Tel. 06 537 604 75

 
 
 
 

Heerlijk genieten 
van een 

Oer Hollands
Kerstdiner

bereid uit productenvan onze streek

Meer info en reserveren: 
     0492-342200

    Bakel

KERST 2017

                       



Parochie H. Lambertus

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

Bereikbaarheid:

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

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

Diaken de Vries verlaat onze parochie

Namens het pastoraal team en het parochiebestuur is begin 
oktober tijdens de vieringen meegedeeld, dat onze diaken, 
Peter de Vries, ons gaat verlaten. Hij is door bisschop Gerard 
de Korte gevraagd om bisschoppelijke gedelegeerde voor 
de zorg en welzijn van alle priesters, diakens en pastoraal 
werkers in ons bisdom te worden; tevens wordt hij 
benoemingsadviseur. Diaken de Vries heeft deze functie per 1 
december a.s. aanvaard.

Hij heeft bijna 18 jaar in onze parochie gewerkt, met velen had 
hij in al die jaren direct contact via b.v. de zorg voor zieken en 
stervenden, de doop, eerste heilige communie en vormsel.

Diaken de Vries zal op 19 november om half 11 in de Jozefkerk 
afscheid nemen van onze parochie. Het Jozefkoor zal 
samen met de Cantorije deze viering muzikaal opluisteren. 
Aansluitend is er een receptie in de grote zaal en gelegenheid 
om persoonlijk afscheid van hem te nemen. U bent van harte 
welkom.
De vieringen om 11.00 uur op deze dag in de Lambertuskerk 
en de Edith Steinkerk komen te vervallen. Vanwege het 
jubileum van de Schola Cantorum in de Pauluskerk om half 10 
zal deze viering wel doorgaan.

Bestuur en team feliciteren diaken Peter de Vries van harte 
met zijn nieuwe functie. Wij danken hem alvast voor alles wat 
hij in onze parochie heeft gedaan. Wij zullen hem missen en 
wensen hem veel succes in zijn nieuwe functie.

FOTO: Pressvisuals com

Alvast voor uw planning: de vieringen met 
Kerstavond

Zondag 24 december

Paulus    17.30 Gezinsviering
Lambertus  18.00 Gezinsviering
Paulus   19.30 Schabbertkoor
Lambertus  20.00 Poolse Nachtmis (Pools gesproken!)
Jozef   20.30 Capella Musica Sacra en Jozefkoor
Edith Stein  21.30 Edith Steinkoor

Gazet november 2017 41

           



Protestantse Gemeente Helmond

De Bethlehemkerk vindt u aan de 
Sperwerstraat 2 te Helmond. Daar is 
ook ‘t Trefpunt en de jeugdsoos.
Ook het kerkelijke bureau is hier 
gevestigd. Het telefoonnummer is
539470. Elke zondag om 10:00 uur 
heeft u gelegenheid om in de kerk
andere gemeenteleden te ontmoeten. 
Voor de basisschoolleeftijd is er een
kindernevendienst.

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

Ds. Corine Beeuwkes – van Ede
 Speelweide 44, Bakel,
	 	 (	085-7604455
Hilgert Bos
 Berkenheuveldreef 22 (	528741
Cathy Erbrink
 Berkenheuveldreef 5 (	558281
Fien van Duren, diaken
 Ockenburghpark 78 (	514120
Pieter Flach kerkelijk werker
 (ma en donderdag) (	040-2842052

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

In memoriam Joke van der 
Vange-Douma

Zoals velen van u inmiddels al gehoord 
of gelezen hebben, is ons zeer ge
waar deerd wijkteamlid Joke van der 
VangeDouma overleden. Tot het laat
ste moment was zij heel actief in het 
wijkteam van de Protestantse Kerk in 
de wijk Dierdonk. In haar eigen wijkje 
heeft zij veel mensen bezocht en ver
blijd met verjaardagskaarten, een bloe
me tje, examenkaarten, kerst en paas
attenties en zelfs in haar beginjaren bij 
een gezin met jonge kinderen een net 
mandarijnen. Velen in de wijk kenden 
haar dan ook. Door hartproblemen 
moest zij het al een tijd rustiger aan 
gaan doen, maar dat woord wilde Joke 
niet graag horen. Ze deed wat ze kon, 
tot het laatste toe.
Na een kort ziekbed is zij zondagmorgen 
8 oktober overleden in het bijzijn van 
haar man Carel en de kinderen. Op 
zater dag 14 oktober hebben wij in een 
dank dienst voor haar leven afscheid ge
nomen in de Bethlehemkerk.
Lieve Joke, hartelijk dank voor alles wat 
je in de bijna 20 jaren in onze wijk en in 
ons wijkteam hebt betekend! We zullen 
nog vaak aan je denken en je naam nog 
dikwijls noemen.
Wij wensen Carel, kinderen en klein
kinderen veel sterkte met het verwerken 
van het verlies.
U begrijpt dat Jokes naam uit het lijstje 
van namen met contact personen is ver
wijderd, maar wij bewaren haar naam in 
ons hart.

Fien van Duren
Wijkdiaken Dierdonk

ZINcafé
Elke 2e dinsdagavond in de maande 
oktober t/m  april is er Zincafe met een 
KAULENlezing: gastsprekers houden 
vanuit verschillende perspectief een 
zinnige lezing die gekoppeld is aan 
het jaarthema ‘Gastvrij’. Er is ruime 
gelegenheid om met de spreker in 
gesprek te gaan.
14 november 
Mohamed Ajouaou : ‘Wie is Moslim?’
12 december 
Anna Eva Tulkens en Bram Verhees: 
‘Hoestie?’ – over communiceren met 
zieken
9 januari 
Keete Hale: ‘Autisme, geloof en kerk’
13 februari 
Daan Roovers: ‘Mens maken – een 
nieuw licht op opvoeden’
13 maart Nog in te vullen

Tijd :  20.00 – 22.00 uur
Plaats:  Ontmoetingsruimte

Nieuwsblad voor Dierdonk42
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START NU en bel ons op 0492 - 745 159
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0492 - 745 159

MORGEN GA IK (ECHT) 
BEGINNEN! 

HERKENBAAR? BEL DAN NU...HERKENBAAR? BEL DAN NU...

Wegens succes 
3e infraroodtraining 

die we aan kunnen bieden
✓ Versnelde vetverbranding
✓ Versneld centimetersverlies
✓ Gewichtsverlies
✓ Soepelere gewrichten
✓ Ontgifting en zuivering
✓ Cellulite vermindering
✓ Jonge en mooiere huid
✓ Herstelde, ontspannen en gezonde slaap
✓ Verbeterde algehele gezondheid

INFRAROODTRAINING
25 MINUTEN TRAINEN 
= 25 KM HARDLOPEN

Met veel 
tevreden 
klanten!

KOM NU VOOR EEN 
GRATIS/ADVIESGESPREK 

EN JE KRIJGT ÉÉN PROEFLES 
INFRAROODTRAINING VAN ONS

Geldt in oktober november en december 

            



Woonplezier
begint bij Broeckx makelaars

 

   

   

 

   

   

 

   

   

   

 

   

   

 

   

   

 

 

   

   

 


                 

                 
               


                 
                     

                 

   

 


  


   



   

   

Wo nplezie
   

Verkocht

Schrevenhofdreef 18

5709 RM TE He mond

v aagp js € 299.000 k.k.

Verkocht

Walenburgweide 23

5709 SN TE He mond

v aagp js € 339.000 k.k.

Mooie ligging

de Kromme Geer 33

5709 ME TE He mond

v aagp js € 275.000 k.k.

Uitgebouwd

Malaxisbeek 8

5709 PJ TE He mond

v aagp js € 289.500 k.k.

Instapklaar

Ockenburghpark 18

5709 M  TE He mond

v aagp js € 309.000 k.k.

Uniek perceel

Horstlandenpark 66

5709 MB TE He mond

v aagp js € 649.000 k.k.

Persoonlijke aanpak


De afge open jaren heeft ons kantoor z ch gespec a seerd n make aars op w jkn veau  k ben uw make aar 
voor D erdonk  Deze werkw jze s de afge open jaren erg succesvo  geb eken  A s k ant heeft u steeds te 
maken met een vaste make aar d e goed op de hoogte s van uw persoon jke s tuat e  

Daarnaast weet deze make aar a s een van de eerste wanneer mensen n D erdonk hun hu s hebben verkocht 
en naar wat voor een n euwe won ng z j op zoek z jn  Dat s het moment om ju st uw won ng onder de 
aandacht te brengen  Deze aandacht en persoon jke aanpak s de kern waar het b j ons om draa t  

Evena s uw woonp ez er natuur jk

Uw w jkspec a st 


Alwin Greefkes

06 547 90 222

www.woonplezier.nl

Tel.: 0492 549 055

V nd ons ook opalwin@woonplezier.nl

            


