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One
Down

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

Scouting Paulus Helmond-oost / Dierdonk
Blokhut: Bakelsedijk 208,
5703 JH Helmond.
Informatie: P. Sanders,
Wethouder Hamacherplein 14,
5701 CW Helmond, (542730
Liedertafel ’t Akkoordje
(347014
Hans Hendriks
hans1hendriks@telfort.nl
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Secretariaat:
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dierdonkdagen@gmail.com
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www.tvdierdonk.nl
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Leonie Boxstart, (510380
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info@maskeradehelmond.nl

Telefoonnummers
Alg. Politienummer
(0900-8844
Wijkagent Hein Albers via (0900-8844
mail: hein.albers@brabant-zo.politie.nl
(512021
Basisschool Dierdonk
Dierenambulance
(513971
(587690
Gemeente (klachten)
Kruiswerk Peelland
(0900-8998636
(522109
Parochie H.Lambertus
Wijkopzichter Dhr. Paul Linders
mail: p.linders@helmond.nl
Ziekenhuis Elkerliek
(595555
Apotheek uitdeelpost Dierdonk
(522016
Waterleliesingel 16
Recepten afgegeven vóór 12:00 uur
kunnen van 14:45 uur tot 15:30 uur
worden opgehaald.
Centrale Huisartsen Post
(alleen spoed)
(0900 - 8861
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Huisartsen praktijk Dierdonk
F.A.T.C. van Vijfeijken,
(514121
M.H.W. Strijbos
(558732
Spreekuur op afspraak
Waterleliesingel 20, 5709 PD Helmond
www.huisartsenpraktijkdierdonk.nl
Tandarts Dhr. R.J. van Hagen,
Coendersberglaan 42
5709 MA Helmond
(556156
Behandeling op afspraak
Tandarts Mw. H. Jeurgens-Schoolen
Waterleliesingel 22
(510410
5709 PD Helmond
Behandeling op afspraak
Praktijk voor Fysiotherapie,
Manuele en Kinderfysiotherapie
Waterleliesingel 18
5709 PD Helmond
(512723
dagelijks van 8.00 - 18.00 uur
Behandeling op afspraak

Verloskundige praktijk “de Uiver”
Waterleliesingel 18
(518551
5709 PD Helmond,
di (namiddag - avond)
Spreekuur:
wo en do (ochtend)
ma-do: 13:00-14:00
Afspraken:
www.verloskundigendeuiver.nl
Logopediepraktijk Dierdonk
logopedie.brouwhuis.dierdonk@gmail.com
Normaal
(558360
Mobiel
(06-10767213
Peuterspeelzaal Hummeldonk(514611
Moeders – voor - moeders
Sandra Rondeel
(514911
Kinderopvang ZieJeZo
Zwanebloemsingel 54 (06-4344 3137
Kinderdagverblijf De Bereboot
Oude Dierdonk 1
(475009
Spring Kinderopvang
met een voorsprong
(088-2088200
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Vrijdag de 13e
Terwijl de laatste klanken van het Stadler
Ensemble van de philharmonie zuidnederland nog in de oren naklinken leg ik de
laatste hand aan het voorwoord.
De maand mei had vele vrije dagen en
ook feestdagen, waarbij menigeen van de
gelegenheid gebruik heeft gemaakt om
te genieten van een korte of wat langere
vakantie. Ook de natuur is volop in beweging en wie heeft ze nog niet gezien, onze
nieuwe zwanenfamilie? Deze keer niet
met zeven dwergen, nee het zijn maar
liefst acht kleine donzige zwanenkuikens.
Traditioneel in mei gaan ook de leden
van MoetNiks op busreis. Deze keer ging
de reis naar Hattem en Zwolle, oud Hollandse stadjes en grachtenpandjes. Dit
brengt me op het thema wat onze fotoclub, fotodier gaat geven aan hun fototentoonstelling tijdens Kunst in Dierdonk
op 4 en 5 oktober aanstaande, zijnde “Ik
hou van Holland”.
De afgelopen maand mei kunnen we ook
beschrijven als sportmaand, zoals het
ontstaan van de tafeltennisclub, de kampioenen van Twirlvereniging Imagination
met onze eigen Dierdonkse Dafne van de
Hurk, het kampioenschap van A1 Jongens
van de Hockeyclub Bakel, de avondvierdaagse en natuurlijk de opening van het
trimrondje Dierdonk/Rijpelberg.
En dan de maand mei als examenmaand.
Het zit er weer op, maar de kandidaten
wachten in spanning op de uitslag. Als
die binnen is zitten we in de maand juni,
en kunnen de examenfeestjes beginnen,
misschien als je het handig aanpakt met
gelden van het buurtbudget? Denk bij de
feestjes wel aan het geluidsniveau zodat
er geen overlast ontstaat.
Voor dat de examenfeestjes beginnen
hebben we in elk geval nog een lang
weekend, zijnde 2e pinksterdag, maar
ook worden deze maand de papa’s nog
verwend op Vaderdag zijnde zondag 15
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juni, tenminste als niemand pech heeft
gehad op Vrijdag de 13e.
Vrijdag de 13e is ook de dag dat het
Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd
speelt tijdens het wereldkampioenschap
Voetbal in Brazilië. Ook Dierdonk begint
al weer in de ban van het oranjevirus te
geraken en zijn de eerste versierde straten al aangetroffen. Uiteraard wensen wij
het Nederlands Elftal veel succes.
Nog een bijzonderheid in de maand juni:
De Nederlandse Veteranendag op zaterdag 28 juni, welke een eerbetoon is aan
Nederlandse veteranen. Dit jaar al weer
voor de 10e keer. Ook Dierdonk kent diverse veteranen, dus betuig ook uw eer
aan hun en hang op deze dag de Nederlandse vlag buiten. Zit u dat weekend van
de 28e op de Gazet te wachten, dan moet
ik u teleurstellen, i.v.m. met de vakanties
zal deze pas een week later verschijnen,
waar na de redactie ook enkele weken
rust kan nemen.
Deze keer wil ik ook nog een keer aandacht vragen voor onze adverteerders.
Zonder hen was het niet mogelijk om dit
mooie wijkblad 11 keer per jaar gratis bij
u in de brievenbus te laten stoppen. Laat
gerust eens aan de adverteerder weten
dat zij dankzij hun advertentie door u zijn
uitgekozen.
Nog even iets over ons zelf. Heeft u gezien dat we de inhoudsopgave hebben
vernieuwd? Graag vernemen wij van u of
u dit beter vindT. Ook andere reacties betreffende de Gazet en nieuws berichten
zijn van harte welkom. U kunt dit mailen
naar redactie@dierdonk.org. Mocht u
interesse hebben om aan de Gazet mee
te werken, dan kunt u dat eveneens laten
weten via dat mailadres.
Voor nu wens ik iedereen weer veel puzzel-, lees- en kijkplezier, en vergeet niet
de mopjes te lezen.
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Pedicure Agnes van den Reek
Gediplomeerd en gespecialiseerd in:
Diabetische voet
Reumatische voet
Risico voeten

UW SPECIALIST IN:
COMPLETE BADKAMERS
EN VERWARMING

Belt u gerust voor meer informatie
of om een afspraak te maken.
Agnes van den Reek
De Lage Geer 1
5709 PX Helmond
0492-774354 / 06-14150264
www.pedicureagnes.nl

Pedicure Agnes van den Reek
Kinderen half geld

Complete badkamers

Design radiatoren

Complete tegelwerken

Uw complete installateur voor:
t $V-ketels en onderhoudsabonnementen
t #BELBNFST t 4UBETWFrwarNJOH t 4BOJUBJS t 7MPFrverwarming
t VFSCPVXJOH  3FOPWBUJF t 3BEJBUPSFO FO EFDPSSBEJBUPSFO

Horstlandenpark 4

5709 MB Helmond

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

Gevestigd te Dierdonk

www.josvanheugten.com
r pr l df
1
16 3 20 4
1 07 3

Friet bestellen
Smuller bellen !!!!!
0492-347425
Woensdag

Halve haan met Friet

€ 5,00

(geldt niet bij bezorging)

Jantje loopt met zijn vader langs
het gemeentemuseum. Er hangt
een bordje bij de ingang waarop
staat: KINDEREN HALF GELD.
Jantje trekt zijn vader aan haar
mouw en zegt:
"Kom papa, we gaan snel een
broertje halen. Ze zijn in de
uitverkoop!"

Donderdag
Pizzadag
Alle Pizza’s € 6,00

(tot 21.00 uur en geldt niet bij bezorging)

Openingstijden:
Dinsdag t/m Zondag: 16.00 t/m 24.00 uur.
Op Maandag gesloten.

Voortaan kunt u
ook on-line bestellen
www.de-smuller.nl
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MINIGRAVER VERHUUR
M.VERHOEVEN
Voor spitten van tuinen, Uitgraven van vijvers, zwembad
en diversen grondwerken.
    Ͳ  Ǥ

Coendersberglaan 63 Helmond Tel: 06Ǧ53382407
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Fysiotherapie
Helmond

www.drukkerij-noten.nl

•
•
•
•

Fysiotherapie
Manueeltherapie
Sportfysiotherapie
Orthopedische
Revalidatie
• Oedeemtherapie
• Dry Needling

Kijk op onze site voor meer informatie
pag 34 edwin 1
r a- sHelmond
ju i 2012.pd - T.: 0492-59
19 6-20 2
11
11
Bleriotstraat
915 71

FIETS REPARATIES
Alle reparaties aan uw ﬁets vakkundig
uitgevoerd, maak een afspraak:
Ook verkoop van 2e hands ﬁetsen.

 0492 - 55 94 28 / 06 - 481 91 606
Edwin Raats
Damhertlaan 27
Helmond - Brouwhuis

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

Gratis haal- en brengservice voor Dierdonk!
p

oe

ui
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Ruysenaars|vdBroek is sinds 2012 een Pluspraktijk (certificering zorgverzekeraars), ’s avonds geopend en 5 minuten verwijderd van Dierdonk.
De praktijk heeft een sterke samenwerking met oefentherapie Mensendieck, Bekkenfysiotherapie, Podotherapie, Ergotherapie en YorAction
trainingscentrum.
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www.ruyssenaars-vdbroek.nl

HTN Vloer en Tuin BV
Vloeren
Tuinen
Tegels
Complete badkamers
Vloerverwarming

Duizeldonksestraat 10 - 5705 CA Helnond - 0492 792499 - www.htnvloeren.nl

Aan de slag!
De formative is rond, het coalitieprogramma vastgesteld en het
nieuwe college geinstalleerd.
Het college van B&W van Helmond
bestaat de komende periode uit
zes wethouders: Erik de Vries en
Nathalie van der Zanden (SP), Frans
Stienen en Margreet de Leeuw
(CDA), Yvonne van Mierlo (VVD) en
Paul Smeulders (GroenLinks). Samen
vullen zij 5,2 fte in. Dat betekent
een beperkte stijging in formatie
ten opzichte van het vorige college, dat tot de bestuurscrisis
uit vijf fulltime wethouders bestond. De coalitiepartners
denken hiermee recht te doen aan de nieuwe taken die de
komende jaren door de decentralisaties op de gemeente
afkomen.   De coalitiepartijen SP, CDA, VVD, Groen Links en
Helmond Actief zijn zich ervan bewust dat de komende jaren
financieel niet makkelijk zullen worden. Er stond al een stevige
bezuinigingsronde voor de deur om de reeds ingeplande
kortingen van de gemeentelijke middelen het hoofd te
kunnen bieden. Daar komen de aanstaande decentralisaties,
op het gebied van de jeugdzorg, de langdurige zorg en het
participatiebeleid, nog bij. Deze decentralisaties gaan gepaard
met stevige bezuinigingen vanuit Den Haag. Samen zorgen
deze ontwikkelingen ervoor dat, nog meer dan anders,
er spaarzaam met de financiële middelen moet worden
omgesprongen.

Van start!
We gaan van start! De raadsperiode
2014-2018 is begonnen met, na de
installatie van de nieuwe raadsleden
eind maart, de beëdiging van het
nieuwe college op 6 mei.
Daarnaast zijn raadsleden benoemd
die de wethouders die verkozen
waren als raadslid gaan vervangen
en alle raadsleden en burgercommis
sieleden (2 mensen per partij die in
de commissievergaderingen namens
hun partij debatteren) ingedeeld in
de verschillende commissies. De resterende weken van mei
zullen al deze mensen zich op hun (nieuwe) taken en beleids
velden gaan oriënteren. Echt veel inhoudelijke zaken zullen
er die eerste weken nog niet besproken gaan worden en ik
verwacht dan ook dat de raadsvergadering van 3 juni nog
niet veel spectaculairs zal opleveren. Of gaat de oppositie
meteen in de aanval? Gezien het redelijk hoge sociale
karakter van het college-akkoord, en dat ondanks de forse
bezuinigingen die ons nog te wachten staan, vermoed ik van
niet. Hoe dat in de maanden erna zal gaan zal de toekomst
leren. Fors bezuinigen en een sociaal beleid overeind houden
vergt jongleertactieken. Meerdere keren is vanuit het college
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De VVD vindt het belangrijk om een coalitieprogramma te
realiseren dat in balans is. Enerzijds oog en aandacht voor
de mens en het sociale domein, anderzijds voldoende ruimte
voor ondernemers en economische ontwikkeling in onze
stad. En dat alles met een gezonde financiële huishouding
en geen verhoging van de lastendruk. Dit betekent dat
we de komende jaren verder gaan met de vraaggestuurde
ontwikkeling van bedrijventerreinen waaronder Varenschut
en BZOB. Daarnaast gaan we onze visie op het Centrum
herijken op basis van alle nieuwe ontwikkelingen en ook op
Berkendonk zijn er mogelijkheden om ontwikkelingen te
realiseren.   Daarnaast vinden alle partijen de bereikbaarheid
van onze stad erg belangrijk. Daarom wordt onderzoek
gedaan naar mogelijke oplossingen door slimme mobiliteit.
Dit proces loopt parallel aan het onderzoek van de nut en
noodzaak van de ruit.
Tot slot willen we vooral ook dereguleren. Minder regels voor
onze ondernemers en vrijwilligers die onze stad dragen en
uitbouwen. Kortom een gebalanceerd programma waarin
de verschillende pijlers goed in balans zijn.   VVD wethouder
Yvonne van Mierlo gaat de komende vier jaar verder aan de
slag met de portefeuille Economie, Werk & Inkomen, Arbeidsmarktbeleid en P&O.  De VVD kijkt uit naar de samenwerking
de komende vier jaar met de coalitie- én oppositie partijen in
de raad.
Ellen Niessen.

Aan de
slag!

Van start!

Met en V
oor

gemeld dat de “gunfactor” sterk aanwezig was en is. Als
PvdA zijn we gewend om kritisch te zijn en stevige politiek te
bedrijven maar oppositie voeren om een slechts tegengeluid
te laten horen is niet onze stijl. Een tegengeluid zal u van ons
zeker horen! Maar dat zal op inhoud zijn gebaseerd. We gaan
van start en aan de slag!
Mirjam van der Pijl.
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‘n busreis naar Zwolle en Hattem
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Moetniks mededelingen
We hebben het winterseizoen weer afgesloten. Op 24 april
was de laatste computer-inloopochtend en op 30 april rolden
de laatste koersballen.
Vanaf 7 mei zijn we te vinden op de jeu de boulesbanen, aan
het einde van de Parkzichtpromenade.
Als u in een ontspannen sfeer uw mede-wijkbewoners wilt
ontmoeten en een beetje de spieren wilt gebruiken, bent
u van harte welkom. Meedoen draagt bij aan het leefbaar
maken en leefbaar houden van onze wijk. Dat tracht ook de
wijkraad en de wijkvereniging te bereiken.
MoetNiks is al 14 jaar bezig in onze wijk en probeert door
middel van haar activiteiten de vijftigplussers met elkaar in
contact te brengen.
Op 13 mei vertrokken we met een volle bus, richting Zwolle en
Hattem. Na een voorspoedige reis arriveerden we bij De Beurs
en genoten we koffie en gebak. Vervolgens maakten we, net
als PEC-Zwolle een tocht door de stadsgrachten van Zwolle.
Uiteraard werden wij niet toegejuicht maar we genoten toch
van de schitterende en schilderachtige uitzichten.
Na enkele uren op eigen gelegenheid de stad bekeken
te hebben, er waren stadsplattegronden met daarop de
markante punten uitgedeeld, vertrok de bus naar Hattem.
Daar wachtten de gidsen ons al op en lieten ons kennis maken
met dit mooie stadje.
Een uitgebreid dinerbuffet sloot ons bezoek af en daarna
keerden we terug naar Dierdonk.
Op de fotopagina kunt u enkele beelden van deze busreis zien.
Het programma voor de maand juni is als volgt:
Elke woensdag van 10:00 uur tot 12:00 uur Jeu de Boules.
De wedstrijden worden onderbroken voor een koffiepauze in
Parkzicht.
Dinsdag 3 juni fietsen in de omgeving. We maken een
fietstocht van ongeveer 20 kilometer in de omgeving. De tocht
wordt onderbroken voor een korte drinkpauze. Omstreeks
12:30 uur zijn we weer in Dierdonk.
Dinsdag 1 juli is de dag fietstocht ”Eat and Bike”. We
vertrekken om 10:00 uur vanaf het parkeerterrein Albert
Heijn en we fietsen richting Strabrechtse Heide. Onderweg
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stoppen we voor koffie met iets lekkers. De volgende pauze
nuttigen we onze picknick-lunch. U neemt daarvoor uw eigen
drinken en brood mee. Tegen 17:00 uur zijn we op ons diner
adres en genieten we van een welverdiende maaltijd.
De kosten voor de koffie, het gebak en het diner bedragen
€ 20,- U kunt zich tot 23 juni, onder gelijktijdige betaling
opgeven bij Jeanne, Rhulenhofweide 10,  512 516. U kunt
ook opgeven door middel van een enveloppe met naam; uw
telefoonnummer en het geld op genoemd adres te bezorgen.
Als u niet mee kunt fietsen, maar wél aan wilt schuiven aan
het diner betaalt u € 15,-.
Noteer ook alvast 16 juli, voor ons Jeu de Boules toernooi met
aansluitend de jaarlijkse barbecue. Bijzonderheden komen in
de Gazet van Juli. U kunt zich echter nu al opgeven. De kosten
bedragen € 10,-
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Rug, nek en schoudermassage

30 minuten voor € 15,00
Altijd leuk om te geven.....
en heerlijk om te krijgen!
v

i
5

0

k

Cadeaubon vanaf € 10,00
e-mail: w.van.duren2@kpnplanet.nl

Toon van den Elsen Beheer b.v.
BOUWBEDRIJF
Kozijnen-Bouw-Onderhoud

Gespecialiseerd in complete kleine & grote verbouwingen
met o.a.:
Metselwerken
Timmerwerken
Onderhoudswerken
Beglazing
Cascobouw
Dakbedekking
Aanbouw/verbouw
Invalidenaanpassingen

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

Ook verzorgen wij uw bouwtekening en vergunningaanvraag.
www.bouwbedrijfkbo.nl
E-mail: bouwbedrijf.kbo@chello.nl

Westerzandweide 6
5709 MR Helmond

Tel.: 0492-550202
Fax: 0492-548367

Herhaalde oproep: Geld voor de buurt
De Wijkvereniging Dierdonk bestaat dit jaar 15 jaar. Om dit te
vieren is onder andere het volgende bedacht:

Wilt u in aanmerking komen voor de bijdrage, stuur dan een
mail naar

Wijkbewoners die in 2014 met elkaar iets willen organiseren
zoals een barbecue of spelmiddag of .. kunnen van de
wijkvereniging een financiële bijdrage krijgen.

secretariaatwijkvereniging@dierdonk.eu

Deze bedraagt € 13,50 per gezin dat lid is van de
wijkvereniging. (Bewoners die nog geen lid zijn, kunnen dat
eerst worden. Het lidmaatschap kost € 13,50 per jaar per
gezin).

Verras ons met vele, leuke buurtinitiatieven. Mochten er
teveel aanvragen binnenkomen, dan behouden wij ons het
recht voor om de inschrijving te sluiten.
Succes met de organisatie.
Bestuur van wijkvereniging Dierdonk

Tafeltennisclub Dierdonk
Dankzij het initiatief van de wijkvereniging zijn wij op 6 mei van
start gegaan met 9 enthousiaste tafeltennissers. Inmiddels
zijn 2 blauwe Donic Persson competitie tafels geleverd en
een oer-Hollandse groene Cor du Buy die wij cadeau hebben
gekregen van een wijkgenoot.
Sommige van ons hebben al eerder in een tafeltennisvereniging
gespeeld maar vinden het prettig niet meer de wijk uit te
hoeven gaan. Anderen hebben af en toe recreatief gespeeld
maar zijn net zo gedreven. Er is potentie om te groeien!
Tijdens de training is er ruimte om ontspannen en vrij te spelen
maar ook om de techniek te leren of te verdiepen. Vanaf
september zouden we een gecertificeerde tafeltennistrainer
kunnen laten komen. De theorie van de diverse effecten en
de juiste keuze van materialen is geen gebakken koek! Maar
goed, dat bespreken we samen.
En wie weet, als het na een jaar saai wordt om alleen met
elkaar te spelen, kunnen wij in september 2015 met een team
in de afdelingscompetitie terecht. Competitie lijkt natuurlijk
een groot woord maar het is dé gelegenheid om je horizon uit
te breiden en andere tafeltennissers te ontmoeten.
Er zijn een paar aanmeldingen van kinderen en jeugd maar
niet genoeg om een aparte cursus op een vroeger tijdstip of
op zaterdag te organiseren. Als tafeltennis jou als jongere
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aanspreekt laat van je horen, dan kunnen wij met je rekening
houden.
Tot aan de zomervakantie is deelname gratis. Een mooie
gelegenheid om vrijblijvend kennis te maken. Dus kom
gewoon naar de gymzaal in Parkzicht op dinsdag van 20:15
uur tot 21:45 uur! Neem alleen je (binnen) gymschoenen mee,
wij hebben voldoende batjes en ballen om mee te spelen.
Tot ziens op dinsdagavond?!
Simona Sampers-Castagnoli (simo_cst@yahoo.it)
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Ad van Duren …

In aanloop naar de

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

Vuurtoren Vlieland

Raampartij Maastricht

De fotograaf in actie
In het weekend van 4 en 5 oktober wordt, evenals vorig jaar
tegelijkertijd met het evenement “Kunst in Dierdonk”, onze
jaarlijkse expositie gehouden in wijkgebouw Parkzicht. Onze
expositiecommissie heeft dit jaar voor het thema “Ik hou
van Holland” gekozen, een thema dat mij erg aanspreekt.
De afgelopen jaren hebben we onze vakanties vooral in
Nederland doorgebracht en heb ik, in al zijn facetten, gezien
hoe ontzettend mooi ons land is. Gedurende die jaren heb ik
dan ook talloze onderwerpen, zowel qua natuur als cultuur,
gefotografeerd die aan het expositiethema beantwoorden,
van de Waddeneilanden tot Zuid-Limburg en van Zeeland
tot de Achterhoek, van mooie kleurige bloembollenvelden,
typisch Nederlandse vissershaventjes tot klassieke molens in
het Hollandse landschap. In dit artikeltje wil ik u dat in enkele
foto’s laten zien.
Fiets Texel

Haven Oudeschild
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expositie

Molen Stavenisse

Reeuwijkse Hout
Nadeel hiervan is echter dat deze camera’s in het algemeen
over een kleine sensor beschikken en de foto’s daardoor
een lage resolutie hebben. Voor wat grotere afdrukken ten
behoeve van een expositie zijn deze foto’s dan ook minder
geschikt.
Voor mij ligt er daarom de uitdaging om met mijn spiegelreflex
en wellicht een wat ruimere interpretatie het thema te
vertalen naar enkele aansprekende beelden op het gebied
van de natuurfotografie.

Sluis Grevelingen
Terwijl mijn passie natuurfotografie is met vogels als
specialisme, waarbij ik gebruik maak van een spiegel
reflexcamera met een lange (en zware) telelens, neem
ik tijdens de, vaak lange, wandeltochten meestal een
compactcamera mee die gemakkelijk in een jaszak of rugzak
past.

Detail vissersboot Oudeschild

Gazet juni 2014

Met deze overweging in aanloop naar de expositie wens ik
de clubleden veel inspiratie toe met het uitwerken van het
onderwerp naar hun specifieke tak van fotografie en ik nodig
alle wijkbewoners en ook iedereen daarbuiten uit in het
weekend van 4 en 5 oktober a.s. om te komen kijken naar
de uitwerking hiervan met mooie beelden van Nederland als
resultaat.
Clublid Fotodier Ad van Duren

Klompenrek Lauwersmeer
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Trimrondjes Dierdonk en Rijpelberg geopend

Onder het motto: Natuur, mens & dier verbinden zijn op
zaterdagmiddag 24 mei om 14.00 uur beide trimbanen
“het trimrondje Dierdonk” en “het trimrondje Rijpelberg”
door wethouder Frans Stienen onder toeziend oog van een
aantal belangstellenden, officieel in gebruik gesteld. Beide
trimrondjes zijn ontstaan uit een samenwerkingsverband
van de wijkraden Rijpelberg en Dierdonk, Brabant Water,
Rabobank en Gemeente Helmond.
Onder een stralend zonnetje werd eerst een korte toespraak
gehouden door de voorzitter van de Wijkraad Dierdonk en
Wethouder Frans Stienen waar nog even het ontstaan en de
financiële ondersteuning van het geheel werden belicht. Een
belangrijk item wat hierbij werd aangegeven, is dat bij het
ontstaan van het trimparcours vooral de jongeren betrokken
zijn geweest.
Daarna werden de scharen uitgereikt aan Frans Stienen, Nico
Tuip, Yony Smulders (voorzitter wijkraad Rijpelberg) Annemarie
Hesemans en Ellen van Kollenburg, (beide wijkambassadeurs
van de Rabobank) waarna het aftellen begon om het lint en de
touwtjes van de ballonnen door te knippen. Na deze handeling
werd naar het eerst toestel van het rondje Rijpelberg gelopen
alwaar de jongeren van Dierdonk, ook vertegenwoordigd
inde Street League Helmond, een korte demonstratie gaven
van de mogelijkheden van dat toestel. Vervolgens werd een
toast uitgebracht op sportief Dierdonk en Rijpelberg. Een zaak
is nog niet gereed aan de Dierdonkse kant, bij de toestellen
ontbreekt het nog aan de instructiebordjes, maar deze zijn
besteld en zullen zou spoedig mogelijk geplaatst worden.
Bewegen is leuk en gezond, trim mee en geniet van al het
moois onderweg!
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De philharmonie zuidnederland speelde
voor Dierdonk
Zondag 25 mei 15.00 uur: eigenlijk een te mooie zondag
om binnen te zitten. Toch waren er enkele honderden
Dierdonkers gekomen om het gratis concert van Het Stadler
Ensemble, gevormd door leden van de philharmonie
zuidnederland, bij te wonen.
Het Stadler Ensemble heeft zijn naam te danken aan Mozart.
Deze schreef zijn Klarinetkwintet KV 581 voor zijn vriend
Anton Stadler, een beroemd klarinettist van de Weense
keizerlijke hof Muziekkapel. Door de vriendschap met de
klarinettist gaf Mozart in zijn laatste jaren de klarinet een
steeds nadrukkelijker rol in zijn composities. Het werk is
geschreven voor een klarinet en een strijkkwartet (twee
violen, een altviool en een cello) en is het eerste werk voor
deze combinatie uit de muziekgeschiedenis. De compositie
wordt soms aangeduid als het Stadler Kwintet, zoals Mozart
het zelf noemde in een brief uit april 1790.
Met dit stuk werd dan ook het concert geopend. Naast de
oorstrelende klanken was het een lust voor het oog om te
zijn hoe klarinettist Arno van Houtert met zijn hele lichaam
bezielend het stuk vertolkte.
Na de pauze werd een Polka van Dmitri Sjostakovitsj
gespeeld. Deze polka vertegenwoordigt een grote emotionele
intensiteit, bevat humor en hier en daar satirisch. Deze
polka afkomstig uit een opera, opgedragen aan een Russisch
voetbalteam, die een wedstrijd speelde in west Europa en
daardoor in aanraking kwam met de vrije westerse cultuur.
Emotie, humor en statire werd naar buiten gebracht via de
strijkstok waarbij veel pizzicato gebruikt werd, zijnde het
tokkelen op de snaren van de strijkinstrumenten.
Voor dat de Serenate alla spagnola van Aleksander Borodin
werd uitgevoerd, een zwaar stuk voor een altviolist, maakte
Thijmen Welhberg van de gelegeheid gebruik om het verschil
tussen een viool en een alt-viool uit te leggen. De altviool
is niet alleen groter, met dikkere snaren maar de strijkstok
heeft ook zo’n 52 (paarde)haren meer. Vervolgens voegde de
klarinettist zich weer bij het gezelschap voor het prachtige
afsluitende Rêverie Orientale van Aleksandr Glazoenov.
Al met al een prachtig concert aange
boden aan onze wijk Dierdonk door
prijswinnaar/ wijkgenoot Frans Kroese,
dit uiteraard met medewerking vanuit
de Wijkvereniging Dierdonk. Na afloop
van het concert reikte Frans de bloemen
uit aan de muzikanten en volgde er nog
een staande ovatie. Voor diegene die nog
niet naar huis wilden was er na afloop
nog een Meet & Greet met de leden uit
het ensemble Tijmen Wehlberg (viool),
Arno van Houtert (klarinet), Caecilia van
Peursum (viool), Saskia van Otterlo (cello)
en Manfred Kloens (altviool).
Met hartelijk dank aan Frans Kroeze, Jan
van Duren, Wijkvereniging Dierdonk, philharmonie zuidnederland en het Speelhuis.
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laat u verrassen in onze prachtige showroom
EEN VERTROUWD ADRES VOOR HET
PLAATSEN OF LEVEREN VAN
COMPLETE BADKAMERS EN TEGELVLOEREN
Mierloseweg 288

•

Helmond

•

CosCom

ICT Service aan huis en op de zaak.

Indien reparatie op locatie niet mogelijk dan haal en breng service
( geen voorrij en/of vervoers kosten binnen Helmond en regio )

Computer reparatie, verkoop,
netwerk aanleg en webdesign

Corstiaan Stoeffe

info@coscom.nl
www.coscom.nl

Torteltuin 9
5754 HA Deurne
Nederland
0493 - 842607

0 4 9 2 - 5 4 4 76 4

•

www.bbtegels.nl

Geluid
Vader gaat met mij boos de
winkel binnen waar hij de week
ervoor een kettingzaag heeft
gekocht. Nijdig roept mijn
vader: "Wat een slechte
kwaliteit, zeg. Ik ben het hele
weekend bezig geweest om één
boom om te zagen!"
De verkoper is behulpzaam en
geeft wat uitleg. Daarvoor start
hij de motor van de kettingzaag.
Dan zegt mijn vader verbaasd:
"Wat is dat nou voor geluid?"

NIEUW!

Nu 10 jaar
schildervrij.*

Er is een verf voor buiten die alle andere overtreft:
Sigma S2U Allure Gloss. Als u deze verf kiest voor uw
buitenschilderwerk, bent u voor jáááááren klaar.
En als u Sigma S2U Allure Gloss volgens het Sigma
verfsysteem aanbrengt én onderhoudt, is de buitenboel zelfs voor 10 jaar schildervrij. Hoe fantastisch is
dát? Onze verfadviseurs vertellen u er alles over.

MIERLOSEWEG 86 | WWW.DRIESSENHELMOND.NL
* Mits toegepast en onderhouden volgens voorgeschreven verfsysteem.
Vraag bij ons verkooppunt naar de voorwaarden.

MB Advies ontlast ondernemers op financieel en
organisatorisch gebied en zorgt voor een rustige en
zekere toekomst. Wij begeleiden uw organisatie in alle
levensfasen: van start naar groei tot volwassenheid en
afwikkeling.
MB Advies kijkt op de achtergrond mee naar uw
persoonlijke financiële situatie. Wij kennen uw zakelijke
positie en koppelen die aan uw privéomstandigheden.
• MB Advies B.V. • Churchilllaan 101 • 5705 BK Helmond •
• 0492-780630 • info@mbadvieshelmond.nl • www.mbadvieshelmond.nl •

18e Dierdonkweekend 5-6 en 7 september
Het laatste nieuws over het weekend

We zijn eruit hoe het allemaal moet gaan worden met de
nieuwste activiteit welke rondom het Dierdonkweekend
zal gaan plaats vinden. Verdere informatie hierover vindt u
elders in deze Gazet. Wij van stg Dierdonkdagen hopen dat
dit initiatief een grandioos succes gaat worden wat in de
toekomst nog vele malen herhaalt zal gaan worden.
Op vrijdagavond na de kinderdisco start voor de eerste keer
Dierdonk’s Got Talent. Ook dit is een splinternieuw onderdeel
wat het Dierdonkweekend hopelijk een nieuwe impuls gaat
geven. Het gaat hierbij als het ware om een talentenjacht
voor jong en oud waarbij gestreden gaat worden om een
trofee en de eeuwige roem. Kun je b.v. goochelen, jongleren,
dansen, zingen, een instrument bespelen of iets anders wat
de moeite waard is om te laten zien of horen, aarzel dan niet
maar meld je dan aan door middel van het inschrijfformulier
elders in dit artikel. Zie de aankondiging elders in deze Gazet.
Stichting Dierdonkdagen zoekt talent voor

Dierdonk’s Got Talent
Voor Dierdonk’s Got Talent is de stichting Dierdonkdagen
op zoek naar talent woonachting in de wijk Dierdonk. Dat
talent kan van alles zijn. Van jongleur tot zanger, van danser
tot vuurspuwer, van komiek tot muzikant: iedereen kan zich
opgeven van jong tot oud!
Denk jij op overtuigende wijze jouw talent neer te kunnen
zetten die de jury van Dierdonk’s
Got Talent kan overtuigen en het Dierdonkse publiek kan
overdonderen? Grijp dan nu je kans en meld je aan voor
Dierdonk’s Got Talent. Deze avond zal plaatsvinden op vrijdag
5 september 2014 in de feesttent aan de Kromme Geer.
Aanvang om 21:00 uur.

Laat voor 1 juli 2014 weten welk talent jij bezit. Inschrijven
kan bij Annemarie Dolmans,
bij voorkeur via mail: annemariedolmans@hotmail.com of via
onderstaand inschrijfformulier, in te leveren bij Annemarie
Dolmans, Waterleliesingel 23.
Annemarie is eventueel te bereiken onder telefoonnummer
06-50616128.
Dierdonk’s Got Talent

Naam: ……………………………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………………
Telefoonnummer: …………………………………………………………….
E-mail: ……………………………………………………………………………
Talent: ……………………………………………………………………………
Aantal personen:………………………………………………………………
Leeftijd:…………………………………………………………………………….
Verder zal de samenwerking met de wijkvereniging nog verder
worden geïntensiveerd omdat zij dit jaar 15 jaar bestaan en
dit heuglijke feit willen vieren tijdens het Dierdonkweekend.
Wat dit aan extra festiviteiten op gaat leveren zal in de
komende maanden duidelijk gaan worden. In ieder geval zal
de hardloop wedstrijd, die verplaatst wordt naar de zaterdag
middag, dit jaar het thema van een sponsorloop meekrijgen.
Samen met de wijkvereniging zullen we gaan bekijken welk
goed doel hiermee ondersteund zal gaan worden. Onder het
motto van wie jarig is trakteert wil de wijkvereniging een of
meerdere goede doelen mee laten genieten van het feit dat
zij dit jaar 15 jaar bestaan. Voor wat de feestavond betreft
zijn we er in geslaagd dezelfde band van vorig jaar, No Exit,
weer vast te leggen en samen met de wijkvereniging zijn we
ook weer op zoek naar een top artiest die het hoogtepunt van
de avond moet gaan worden. Ook zal tijdens deze avond de
winnaar van Dierdonk’s Got Talent zijn of haar winnende act
aan het aanwezige publiek mogen vertonen.
In de vorige gazet heeft een oproep gestaan om deel te
nemen aan een nieuw initiatief van Francois Lier en Niek de
Jongh, namelijk “Het Pruuvenement”.
Wij van stg Dierdonkdagen ondersteunen dit idee van
harte en hopen op een groot animo vanuit de wijk. Dit
“Pruuvenement” is bedoelt als buiten activiteit maar bij
onverhoopt tegenvallende weersomstandigheden hebben wij
altijd nog de tent achter de hand als uitwijk mogelijkheid.
Dus als u plezier heeft in het kokkerellen, schroom niet en
meldt u aan!
Ook de wijkraad heeft alweer nieuwe ideeën om het
weekend nog aantrekkelijker te maken met o.a. plannen op
het gebied van sport en spel. Er wordt gekeken naar het idee
van Helmond Sport om een buurtvoetbal toernooi te gaan
organiseren voor alle wijken in Helmond waarbij op toerbeurt
wedstrijden in iedere wijk plaats vinden. De doelgroep voor
dit toernooi is de jeugd van 12 t/m 16 jaar.
We gaan kijken of het mogelijk is de wedstrijden in Dierdonk
(mits er natuurlijk animo voor is) samen te laten vallen met het
Dierdonk weekend. Dit zou ons eigen minivoetbal toernooi,
wat dit jaar in zijn totaliteit op zondag gehouden gaat worden,
een extra impuls kunnen geven. We houden u hier over op de
hoogte.
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Inschrijfformulieren Dierdonkdagen
Inschrijfformulier

Zondag 7 september
VOLLEYBALTOERNOOI

Volleybaltoernooi.

Naam team: .....…………………………………….................
Naam contactpersoon: ………………………………........….
Telefoonnummer: ……………………………………..........….
E-mail: ………………………………………................…………..
Inschrijving: individueel
O
jeugd
O
twee personen O
fun
O
drie personen O
prestige O
Dit formulier kunt u, samen met het inschrijfgeld, inleveren bij:
Annemarie Dolmans Waterleliesingel 23

Dit hebben we gedaan om iedereen die ook
in de reguliere KNVB competitie voetbalt
toch de mogelijk te bieden om aan dit
toernooi deel te nemen.

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

Ook gaan we dit jaar weer terug naar 3
leeftijdscategorieën i.p.v. 4 namelijk
6-7 jaar, 8-9 jaar en van10-11 jaar.
Alle leeftijdscategorieën zullen spelen op
zondagmiddag vanaf 13.00 uur.
Wij, als bestuur, zullen natuurlijk weer voor
scheidsrechters zorgen zodat een begeleider
per team niet meer noodzakelijk is. (je mag
natuurlijk je eigen coach meebrengen)
In alle categorieën word om een wisselbeker
gestreden en we hebben ook dit jaar weer
voor iedere deelnemer (ster) een kleine
attentie.
De spelregels blijven hetzelfde als in de
voorgaande jaren en de teams bestaan
wederom uit 3 veldspelers en 2 wisselspelers.
Op verzoek zullen wij de afmetingen van het
voetbalveld voor de 10 en 11
jarigen ook dit jaar vergroten zodat er voor
hen meer speelruimte komt.
Dus als je graag voetbalt, zoek een paar
vrienden of vriendinnen bij elkaar, verzin een
stoere naam voor jullie team en meld je aan
bij een van de 2 onderstaande adressen.
Om te voorkomen dat er teams na
aanmelding niet op komen dagen, en dus
anderen benadelen, willen wij een borgsom
van € 5,00 per team vragen, die na afloop van
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het toernooi weer opgehaald kan worden bij
het wedstrijdsecretariaat.
Ondanks het feit dat een begeleider niet
verplicht is willen we toch graag een naam
en telefoonnummer van een contactpersoon
zodat we, indien nodig, altijd iemand kunnen
bereiken.
Inschrijfformulier

Zowel voor de jeugd als voor de volwassenen de manier om op een gezellige en
sportieve manier deel te nemen aan het
Dierdonkweekend .
Voor een goede organisatie willen wij zo
spoedig mogelijk weten hoeveel teams er
deelnemen aan het volleybaltoernooi.

Minivoetbaltoernooi zondag 7 september
Dit jaar zijn we al weer toe aan de
zevende editie van het Dierdonkdagen
minivoetbaltoernooi. Ook dit jaar zijn de
regels wederom een beetje aangepast en
omdat de opkomst vorig jaar op zaterdag
tegen viel hebben we besloten om dit jaar
alle wedstrijden op zondag 7 september a.s.
te laten spelen.

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

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

Minivoetbaltoernooi

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

Urban Street Golftournooi.
Zaterdag 6 september
Ik wil deelnemen aan het Dierdonk
Urban Street Golftournooi.
Naam:
.......................................................................
Adres:
.......................................................................
Telefoon:
.........................................................
E-mailadres:
.........................................................
Ik ben wel / niet in het bezit van een golfclub.
Dit formulier kunt u inleveren bij:
Hans Jereskes, Schovenhorstweide 12, 5709 SG Helmond
Aanmelden kan ook per e-mail via: j.jereskes@upcmail.nl
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Vervolg Dierdonkweekend september 2014
Het knutselen voor de kleintjes op de zaterdagochtend blijft
natuurlijk op het programma staan maar ook dit onderdeel
willen we van nieuwe ideeën gaan voorzien, het moet
natuurlijk voor zoveel mogelijk kinderen aantrekkelijk blijven.
Het Street golf toernooi in de middag is nog steeds groeiende
en mag jaarlijks op een toenemend aantal deelnemers
rekenen. Ook hier gaat een kleine aanpassing plaats vinden.
Aangezien de afgelopen 3 jaar de trofee door dezelfde
winnaar is bemachtigd en dus voorgoed bij hem op de
schoorsteen mantel blijft staan, hebben we besloten een
tweede trofee beschikbaar te stellen voor die deelnemers
die minder geoefende golfspelers zijn. We krijgen dan een
categorie geoefende golfers en een categorie ongeoefende
golfers. Zo heeft iedereen kans om in zijn eigen categorie te

winnen. Het is de bedoeling de hardloop wedstrijden naar de
zaterdagmiddag te verplaatsen. Het volleybaltoernooi blijft
uiteraard op de zondag gehandhaafd.
Verder zijn we bezig aan een invulling voor de zondagmiddag
die zich meer in de tent zal gaan afspelen. We hopen dat
uw interesse hiermee gewekt is en dat u de datum van het
aankomend weekend alvast op de kalender markeert. Wij
gaan verder met de voorbereidingen voor het weekend en
gaan er van uit dat we u hierover de volgende maand verder
kunnen informeren.
Met vriendelijke groet:
Ton, Jan, Hans, Annemarie, Roland en Hans
Secretariaat p.a. Hans Jereskes, Schovenhorstweide 12. Helmond

Parkzicht en de antwoorden op deze vragen dient u ‘s avonds
b.v. tussen 23.00 en 23.30 uur weer in te leveren in Parkzicht.
De exacte tijdstippen worden nog bekend gemaakt.

Beste medebewoners van Dierdonk.
Zoals in de Gazet van mei al was te lezen wordt er in onze wijk
een Wijk-Quiz georganiseerd en hopen de organisatoren op
een mooie opkomst van wijkbewoners.
Dit fantastisch evenement gaat gehouden worden op
zaterdag 30 augustus a.s. dus een mooi idee voor tijdens
de buurt barbecue, of b.v. een mooie gelegenheid om met
uw vereniging een team samen te stellen en deel te nemen
(teambuilding) of gewoon om gezellig met enkele vrienden
of buurtgenoten een avondje te quizen met vragen van een
grote diversiteit. Er wordt geen limiet gesteld aan de grootte
van een team.
Wat houdt dit alles nu precies in zult u zich afvragen, nou u
haalt b.v. om 19.00 uur uw vragen op in ons cultureel centrum

Waarover gaan de vragen denkt u misschien, nou deze
vragen kunnen gaan over natuur, techniek, muziek, politiek,
sport, onze eigen wijk enz enz. Ook zullen er enkele praktische
opdrachten tussen zitten ook deze opdrachten zijn op allerlei
gebied. Kortom gevarieerd en voor ieder wat wils!
Natuurlijk vallen er prijzen te winnen maar dit zal afhankelijk
zijn van het aantal teams dat er meedoen op deze avond.
De prijsuitreiking wordt gehouden een week later op
vrijdagavond 5 september tijdens de Dierdonkdagen.
Wij, als organisatie zijn nog wel op zoek naar sponsoren
voor deze avond en wij zouden het erg fijn vinden als enkele
bedrijven ons zouden sponseren, dit hoeft niet perse met geld
maar er zijn eventueel ook andere mogelijkheden.
Wilt u zich alvast opgeven of heeft u nog vragen of wilt u
ons sponsoren dat kan via Dierdonkquiz@gmail.com of via
telefoonnummer 0492-559897.
Dus noteer alvast in uw agenda zaterdag 30 augustus en doe
mee met de Dierdonk Quiz!!
Graag tot 30 augustus namens organisatie Dierdonk Quiz,
Erica, Bart, Wilma, Jan en Hans

Vijfde open Dierdonk Urban Street Golftoernooi
Tijdens de 18de editie van de Dierdonkdagen vindt op
zaterdag 6 september a.s. voor de vijfde maal het open
Dierdonk Urban Street Golftoernooi plaats.
De voorgaande edities waren bijzonder goed geslaagd en dat
vraagt natuurlijk om een vervolg.
Urban Street golf is zoals de naam al zegt, golf op de openbare
weg. Het wordt gespeeld met originele golf clubs en met een
balletje dat lijkt op een golfballetje maar slechts 1/3 van het
gewicht van een origineel golfballetje heeft, dit balletje is zo
licht zodat het geen schade aanricht aan auto’s, ramen en
andere zaken die je onder weg tegen kunt komen.
Tijdens deze zaterdag zullen teams van ongeveer 8 personen
door de wijk lopen om de diverse doelen te raken, die doelen
kunnen van alles zijn zoals b.v. een lantaarnpaal, een boom,
een raam en zelfs een auto.
U kunt als team meedoen maar ook individueel.
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De regels zijn zoals bij gewoon golf, u begint op een vooraf
bepaald punt en u probeert in zo min mogelijk slagen het doel
te bereiken.
Omdat dit golftoernooi op de openbare weg plaats vindt is er
een leeftijdsgrens, vanaf 18 jaar kun je zelfstandig meedoen,
ben je jonger dan moet er een begeleider zijn van 18 jaar of
ouder.
U kunt meedoen met eigen golfclub ( u heeft er maar 1 nodig
welke maakt niet uit) en voor de balletjes wordt gezorgd.
Wilt u meedoen maar u heeft geen golfclub, geef dit dan even
aan en wij zorgen hier dan voor.
Kosten voor deelname zijn € 5,-- te voldoen op die zaterdag,
dit is voor de balletjes en een consumptie onderweg. Aanvang
14.00 uur
Aanmelden bij voorkeur via e-mail bij j.jereskes@upcmail.nl
of met de inschrijfstrook.
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SQUASH & FITNESS ZOMER
ABONNEMENT

4 maanden

onbeperkt Squashen
voor slechts

€ 19,50 per maand

(geen inschrijfgeld)
Actie voorwaarden: u was in 2014 géén klant bij Sport Citadel!
Actie af te sluiten in juni en juli / inschrijfdatum is startdatum

4 maanden
onbeperkt

Fitness en Groepslessen
(o.a. Zumba en Spinning)

voor slechts

€ 21,50 per maand

(geen inschrijfgeld)
Actie voorwaarden: u was in 2014 géén klant bij Sport Citadel!
Actie af te sluiten in juni en juli / inschrijfdatum is startdatum

Spinning, Squash, Fitness, Steps,
Zumba, Powerkick, Body
ody lift,
Fysiotherapie, Hip Hop,
DéDé Danceballet, Darts,
TaeKwon-Do

Vrijdag de 13e
Saskia en Frank komen elkaar in de stad
tegen. “Heb je het al gehoord?”, vraagt
Saskia.
“Wat moet ik gehoord hebben?”, vroeg
Frank. Saskia vertelde wat ze van een
paar leerlingen van hun oude school
gehoord had. Uitgerekend op vrijdag
de dertiende juni zouden alle klassen
van de bovenbouw meedoen aan een
sportdag. “Wedden, dat er dan een
heleboel ongelukken gebeuren!”, riep
ze. “Ach”, zei Frank, “dat is allemaal
bijgeloof! Daar gelooft tegenwoordig
toch niemand meer in!” Ze keken het
even na in hun schoolagenda’s en
toen ze zagen, dat ze allebei die dag
s’middags vrij hadden besloten ze naar
het sportterrein te gaan om met hun
eigen ogen te zien of er nou wel of niet
ongelukken zouden gebeuren.
Een week later was het dan zover. Saskia
en Frank kwamen even na één uur op
het sportterrein aan. Ze zagen, dat
groep 3 al bezig was met een partijtje
voetbal. “Laten we daar eerst maar eens
gaan kijken!”, zei Frank. Toen ze vlakbij
het voetbalveld waren zagen nog net
wat er daar gebeurde. Eén jongen wilde
een bal wegtrappen terwijl een ander,
Arie, er ook op afrende. De andere
knaap gaf een trap, maar in plaats
van de bal te raken, trapte hij tegen

het scheenbeen van Arie. Dat brak en
Arie gaf een harde schreeuw van de
pijn. De meester belde meteen met de
ambulancedienst en even later hoorde
je de ziekenauto al aankomen. Terwijl
Arie werd ingeladen liepen Saskia en
haar vriend naar het volgende veld
waar door groep 4 een hockeywedstrijd
werd gespeeld. En weer ging er iets mis!
Eén van de jongens probeerde met zijn
stick een bal te pakken. Bea wilde die
bal ook hebben, maar opeens zat de
stick van die andere jongen tussen haar
benen. Toen ze verder probeerde te
lopen, kwam ze met haar scheenbeen
tegen de stick aan en alweer klonk
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er een rauwe kreet. Weer was er een
scheenbeen gebroken. De mannen
van de ambulance hadden de kreet
ook gehoord. “Hebben jullie nog een
patiënt?”, riepen ze. En ja hoor, Bea
kon samen met Arie in de ziekenauto
afgevoerd worden! De chauffeur riep
nog: “Zal ik maar meteen nog een
ambulance oproepen?” Maar niemand
geloofde, dat het nog eens fout zou
gaan. Onze twee vrienden liepen door
naar de tennisbaan. Daar speelden
een paar kinderen van groep 5 een
partij dubbelen. En ja hoor! Deze keer
was Cor het slachtoffer. Ze kreeg met
een harde slag het racket van haar
medespeler tegen haar scheenbeen!
Iemand rende nog gauw naar de uitgang
van het sportpark om de wegrijdende
ambulance te waarschuwen en dat lukte
ook nog. “Er komt er zo weer ééntje aan,
hoor!”, riep de chauffeur.
Nog voor Cor werd weggebracht liepen
Frank en Saskia al weer verder. Nu
gingen ze naar de atletiekbaan. Daar was
groep 6 bezig met hoogspringen. Nou,
jullie raden het natuurlijk al. Debbie was
deze keer het slachtoffer. Ze kwam zo
ongelukkig na haar sprong op de grond
terecht, dat ook zij haar scheenbeen
brak. Nu pas viel Saskia iets op! Eerst
was Arie het slachtoffer, toen Bea, Cor
en nu Debbie. Dat was dan A, B, C en
D. En om de beurt een jongen en een
meisje! “Ga je mee naar het zwembad?”,
vroeg Saskia aan Frank, “daar is groep
6 bezig met schoonspringen!”. Samen

liepen ze er naar toe. En wat dachten
jullie? Ja hoor, Eric sprong net op dat
moment van de springplank af. Hij
veerde een paar keer flink omhoog,
verloor toen zijn evenwicht en klapte
met zijn scheenbeen op de plank! Het
lukte nog net om Eric samen met Debbie
in de ziekenauto te krijgen!
Al gauw was er een derde ambulance
nodig!
Juffrouw
Francien
had
geprobeerd om dwars door de struiken
heen haar groep te bereiken en

daarbij was ze over een boomwortel
gestruikeld. Met haar been was ze op
een kei terecht gekomen en daarbij had
ze dat scheenbeen gebroken.
“Waar is groep 7 aan het sporten?”,
vroeg Frank. Debbie ging het even
navragen en even later liepen ze samen
naar het korfbalveld. “Oh”, riep Frank, “in
groep 7 zit mijn vriend Gerard! Die is vast
het volgende slachtoffer!” Ze renden
verder naar het veld waar groep 7 bezig
was. Toen ze er net waren klonk ook hier
een harde kreet! Maar Gerard stond
nog overeind. Deze keer was Guus het
slachtoffer. Hij was, toen hij probeerde
om een bal nog net te houden, naast het
veld over een bank gestruikeld. Nog een
scheenbeen slachtoffer! Frank liep naar
zijn vriend toe. “Oh”, zei hij, “ik was toch
zo bang, dat jij de volgende patiënt zou
zijn! Jou naam begint ook met een G!”.
Maar Gerard zei, dat hij daar niet bang
voor geweest was. Eigenlijk heette hij
Johannes Gerardus, maar omdat zijn
vader ook Johannes heette, noemde hij
zich naar zijn tweede naam Gerard!
De rest van het schooltoernooi werd
afgelast! De directeur wilde niet ook
nog een slachtoffer in groep 8 hebben,
want daar waren wel 4 kinderen, die
hun been konden breken: Hennie,
Hannie, Heleen en Hielke! Het risico was
te groot!
De volgende dag grepen Saskia en
Frank meteen naar de krant. Het hele
verhaal stond er in! Maar er was nog
wat gebeurd: Op de weg naar huis was
Heleen met haar fiets gevallen en ..... ja
hoor, zij ook!

In het ziekenhuis lagen ze allemaal
bij elkaar op één zaal. Later, toen ze
weer terug waren op school zeiden ze
allemaal, dat ze nog nooit zo’n leuke
tijd hadden gehad. Gezellig dat het was
geweest!
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Kleurplaat

Oplossingen op pag 31.
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45,Dé loodgieter van Dierdonk
*exclusief materialen

Onderhoudscontract op uw CV ketel:
Inclusief éénmaal per jaar compleet
onderhoud, schoonmaken, bijvullen etc.
1e storing u betaalt € 35,00
incl. voorrijdkosten en uurloon.
2e storing u betaalt NIETS
wij verhelpen deze storing kostenloos

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

Pater van Vlerkenstraat 4
5706 TT Helmond
Telefoon 0492 - 55 08 65
info@coolenloodgieter.nl

www.coolenloodgieter.nl
~APPLAUSE PRODUCTIONS~
Arcenlaan 22, 5709 RA, Helmond, 0492-556531,

06-13428098

www.apverhuur.nl

A C T I E VA N D E M A A ND

"ALLES VOOR EEN COMPLEET FEEST TEGEN ZEER SCHERPE PRIJZEN"

Zomaar een greep uit ons grote assortiment……
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3,5 meter: €.35 / 4,5 meter: €.45
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Partytenten: 3*3, 3*6, 4*4, 4*8

Gordijnen
Binnenzonwering
Buitenzonwering
Insectenwering
Vloerbedekking
ZO MOOI...

Laat u verrassen op onze
nieuwe Facebook-pagina:
facebook.com/smitsensmits
Tenten, Statafels, Tafels, Stoelen, Barkrukken, Verl cht ng, Bestek, Serviesgoed, Glaswerk, Manden,
Warmhoud, Rode Lopers, Afzetpaaltjes/-Koorden, Marktkramen, Opblaasbare Abrahams & Sarah's,
Spr ngkussens, Skytubes, Serveerschalen, Verwarming, Decoratie, Verkoop, Koff e & Thee etc. etc.

www.smitsensmits.nl

Braaksestraat 1
5709 JC Helmond
0492 - 529404
info@smitsensmits.nl

Dierdonk 3D: Hart voor
Honden: Nicole Verstappen

Elke maand ben ik op zoek naar
interessante mensen en activiteiten
in Dierdonk. Als incognito DierDonk
Detective (3D) houd ik de wijk nauw
lettend in de gaten. Naar aanleiding
van mijn artikel van enkele maanden
geleden werd mijn interesse gewekt
door Hart voor Honden Dierdonk. Ik
vroeg mij af wie er achter Hart voor
Honden zit en wat merken wij als
hondenloze en hondenbezittende wijk
bewoners daarvan
Eerst even terug in de tijd. Jaren geleden ontstond bij de wijkvereniging het
idee om in Dierdonk een hondenvereni
ging te starten. Er waren immers veel
wijkbewoners met een hond en er
leek behoefte aan bijvoorbeeld puppycursussen dicht bij huis. Tegelijkertijd werd vanuit de Gemeente contact
gezocht met de Helmondse wijken om
alle loslaat- en uitlaatstroken eens kritisch te bekijken. Er was behoefte aan
1 contact(persoon) per wijk en dan zou
samen met de Gemeente gewerkt kunnen worden aan een verbetering van de
situatie, rekening houdend met de mensen met hond en mensen zonder hond.
Omdat deze onderwerpen veel beter
aansloten bij de focus van de wijkraad
dan bij die van de wijkvereniging, is de
wijkvereniging ermee gestopt. De wijkvereniging gaat namelijk meer over de
activiteiten in de wijk terwijl de wijkraad
zich meer richt op de faciliteiten. De
wijkraad plaatste in 2010 een oproep
in de Gazet om een hondenwerkgroep
te formeren die met de Gemeente zou
gaan overleggen. Naast de vrouw van
de huidige voorzitter van de wijkraad
Nico Tuip, kwam ook Nicole Verstappen
– Van den Hurk in beeld. Met 7 mensen
werd enthousiast gestart met Hart voor
Honden Dierdonk.
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Nicole is een geboren en getogen Helmondse die inmiddels 17 jaar in Dierdonk woont. Ze is getrouwd met Theo
Verstappen en wonen samen met 2
flatcoated retrievers. Ze is al 30 jaar
mondhygiëniste en in 1990 is ze samen
met een collega Mondhygiënie Praktijk
Helmond gestart.

Hoe nu verder? De activiteiten van de
werkgroep zijn nu beperkt tot het inventariseren van kapotte bordjes, hekjes,
hegjes en depodogs. Binnenkort start
weer overleg met de Gemeente over reparatie of vervanging. Het aantal leden
van de werkgroep is teruggelopen tot 2
maar dat is in principe voldoende.

Maar wat heeft de werkgroep al bereikt?
Veel. Er zijn nu veel meer loslaat- en
uitlaatstroken, er staan veel depodogs
en er zijn 2 hondenveldjes gerealiseerd.
Erg knap als bedacht wordt dat dit soort
aanpassingen in een wijk meestal heel
veel tijd kosten omdat medewerking
van veel partijen nodig is.

Kortom, door de activiteiten van de
hondenwerkgroep Hart voor Honden
Dierdonk is onze wijk een stuk hondvriendelijker geworden en de overlast is
zo klein mogelijk gemaakt. Dames, hartelijk dank voor jullie inspanningen. Wilt
u de laatste nieuwtjes volgen, een vraag
stellen of aangeven om ook actief te
worden, kijk dan op www.dierdonk.eu
bij Hart voor Honden. Misschien is het
nu wel tijd om het eerste idee van een
hondenvereniging weer nieuw leven in
te blazen. Ik ben dan zeker van de partij
met mijn bordercollie.

De depodogs mogen trouwens ook
gebruikt worden voor gewoon afval.
Jammer dat regelmatig alle zakjes er uit
getrokken worden. De hondenveldjes
zijn een uitkomst voor velen. Ik ben blij
dat (door mijn commentaar van enkele
maanden geleden?) nu ook een bankje
aanwezig is. Inmiddels is ook 3 keer een
hondenwinterwandeling georganiseerd.
Een mooi initiatief dat zeker een blijvertje kan zijn.

Groeten geheim agent pd7
(geheimagentpd7@gmail.com)

Links Nicole Verstappen, rechts Veronika Tuip
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Arbeidsrecht voortdurend in beweging
Twee belangrijke wijzigingen met betrekking tot de tijdelijke arbeidsovereenkomst.
Met ingang van 1 juli 2014:
Vanaf 1 juli 2014 gelden beperkingen voor voorwaarden die
in tijdelijke arbeidsovereenkomsten mogen worden opgenomen. Zo zal bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten van maximaal zes maanden het opnemen van een proeftijdbeding
verboden zijn. Wanneer een werkgever wel een proeftijd
wenst, dan dient hij een looptijd van de tijdelijke arbeidsovereenkomst met de werknemer overeen te komen, die langer
duurt dan zes maanden. Voorts zal vanaf 1 juli 2014 in de Wet
worden opgenomen dat een proeftijd bij opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd nietig is.
Een concurrentiebeding bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten
wordt in principe verboden. Een uitzondering op het verbod
om een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst
voor bepaalde tijd op te nemen, is dat wanneer de
werkgever een groot belang heeft bij het opnemen van een
concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde
tijd om zijnbedrijfs-of dienstbelangen te beschermen.
Als een werkgever een concurrentiebeding niet duidelijk
opschrijft, of niet in het concurrentiebeding aangeeft wat
zijn belang is bij het opnemen van het concurrentiebeding
in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, kan
de rechter zo’n concurrentiebeding op verzoek van de
werknemer uit de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
schrappen, of aanzienlijk matigen, ook de looptijd van zo’n
concurrentiebeding.
Het advies aan werkgevers is dan ook om bij het opnemen van
een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor
bepaalde tijd na te gaan wat exact de bedrijfs‑ of dienstbelangen zijn die de werkgever met zo’n concurrentiebeding
wil beschermen. Als de conclusie van zo’n onderzoek luidt
dat dergelijke bedrijfs - of dienstbelangen aanwezig zijn, dan
dient de werkgever het concurrentiebeding zo te formuleren,
dat het zonder meer duidelijk is wat de werkgever met zo’n
concurrentiebeding beoogt, namelijk het beschermen van
diens bedrijfs - of dienstbelangen. Kortom, opname van een
dergelijk concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst
voor bepaalde tijd houdt dus maatwerk in.
Het is dus aan te bevelen om alvorens zo’n concurrentiebeding
in een arbeidsovereenkomst op te nemen, eerst de
formulering - en haalbaarheid van zo’n concurrentiebeding,
voor het geval daar een beroep op moet worden gedaan, te
laten toetsen.
Voorts is nog een belangrijke verandering in de wetgeving
met betrekking tot arbeidsovereenkomsten voor bepaalde
tijd die zes maanden of langer belopen, dat bij dergelijke
arbeidsovereenkomsten een wettelijke aanzegtermijn van
één maand in acht moet worden genomen. Let op, de term
aanzegtermijn is een andere dan de term opzettermijn. Immers, voor 1 juli 2014 geldt nog de regel dat arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd automatisch bij het einde
van de overeengekomen looptijd eindigen. Vanaf 1 juli 2014
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dient de werkgever de werknemer schriftelijk te informeren
over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst
voor bepaalde tijd. Die aanzegtermijn geldt ook voor iedere
opvolgende arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, met
een looptijd van zes maanden of langer.
Vergeet de werkgever de aanzegging uit te voeren, dan dient
de werkgever een boete aan de werknemer te betalen van
ten hoogste één maand loon.
De nieuwe wettelijke regels met betrekking tot de proeftijd,
en het concurrentiebeding gaan dus in voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, die zijn gegaan vanaf 1 juli 2014.
Let op, de aanzegtermijn moet per 1 juli 2014 al worden toegepast, ongeacht op welke datum de arbeidsovereenkomst
voor bepaalde tijd is afgesloten.
Vanaf 1 juli 2015:
Vanaf 1 juli 2015 wijzigt de maximale termijn van de ketenbepaling/verlenging, oftewel de opvolging van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Die termijn wordt alsdan teruggebracht van 3 jaar naar 2 jaar. Wel is het mogelijk om bij cao
nog afwijkingen toe te staan. De maximale duur‑ en het maximaal aantal arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mag
hooguit zes tijdelijke arbeidsovereenkomsten voor bepaalde
tijd zijn, en dat in een periode van maximaal vier jaar.
Voorts wordt de zogenoemde tussenpauze, waarbinnen de
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als opeenvolgend,
in feite als een automatische verlenging, wordt beschouwd,
verruimd van drie naar zes maanden. Hiervan kan ook
niet meer bij cao worden afgeweken. Een uitzondering
van de voormelde ketenbepaling geldt voor werknemers
onder de 18 jaar (kennelijk bedoeld om het midden- en
kleinbedrijf, de winkelbedrijven daarmede te ontzien) mits
de gemiddelde omvang van de verrichte werkzaamheden,
en die wordt bepaald over de looptijd van de duur van de
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, ten hoogste 12 uur
per week bedraagt.
Voorts geldt de ketenbepaling ook voor werknemers die
onder de 18 jaar op basis van een arbeidsovereenkomst voor
bepaalde tijd arbeid verrichten, en die ten tijde van de duur
van die arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd de leeftijd
van 18 jaar bereiken. De arbeidsovereenkomst voor bepaalde
tijd, die loopt op de dag waarop de werknemer van 18 jaar
bereikt, geldt als een eerste arbeidsovereenkomst voor de
berekening van het aantal aangegane arbeidsovereenkomsten
voor bepaalde tijd. De duur van de arbeidsovereenkomst
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Leefbaarheid in Dierdonk
Ik mis iets in onze wijk.
We hebben wél van alles: Mooie huizen;
pleinen; ruim opgezette straten; veel
mooie auto’s en veel groen. De bewoners lijken redelijk welgesteld en soms
zie je veel kinderen buiten spelen.
Maar bewoners? Als je al ziet, dan is het
bij Albert Heijn, waar haastig de dagelijkse boodschappen bij elkaar gezocht
worden. Soms zie je een paar mensen,
die kort met elkaar praten. Maar er zijn
ook veel mensen die niet eens weten
wie er twee deuren verder woont. Of
wat die medebewoners meemaken.
Er worden kinderen geboren, terwijl de
buren niet eens gemerkt hebben dat de
buurvrouw zwanger was. Of sterft er
iemand, zonder dat je wist dat er een
ernstig zieke was.
Ik vind dit een onwenselijke situatie,
zeker in het licht van de omschakeling
van een zorgmaatschappij, waar de
overheid alles regelt naar een participatiemaatschappij, waarbij we veel meer
samen zullen moeten gaan doen.
Denk daarbij ook aan de WMO, waarbij
ervan uitgegaan wordt dat alleen in zeer
moeilijke omstandigheden de overheid
bijspringt.
Of nu willen of niet, ook wij allen zullen
hiermee te maken krijgen. En dan gaat
het helemaal niet om karikaturale of
draconische zaken. Er zal niemand verwachten dat u de buurman op het toilet
gaat helpen of de buurvrouw onder de
douche gaat zetten.
Ook hoeft u uw bejaarde buurman niet
in de steunkousen te helpen. Dat soort

zorg zal hopelijk blijvend door professionals geleverd worden.
Neen, het gaat over heel iets anders:
Een oogje in het zeil houden als de
buren even zonder kinderen een boodschap willen doen. Een praatje maken
of even helpen in de tuin. Maar het kan
ook zijn dat gevraagd wordt of er nog
wat meegenomen moet worden als
je toch boodschappen gaat doen. Bij
afwezigheid van de buren, bijvoorbeeld
tijdens vakantie, de tuin sproeien en de
uit de brievenbus stekende krant door
te duwen. En soms is het al heel prettig
om iemand een goede morgen of een
fijne wandeling toe te wensen.

Dit is maar een greep uit de vele mogelijkheden die bijdragen tot een leefbare
samenleving. Dingen die niets kosten
maar wel erg helpen om tot een prettige
leefomgeving te komen.
Ik ben ervan overtuigd dat heel veel
Dierdonkers zich graag herkennen in een
situatie waarin we wat meer oog voor
elkaar hebben. Alleen… hoe kunnen we
dat bereiken? We zijn niet gewend om

even door de straat te stappen en te
roepen: “Kan ik iets voor je doen?”. Nog
moeilijker is het om daar om te vragen.
Daarom ben ik blij met het Wijkactieplan Dierdonk. Als eerste punt wordt
daarin de Zorg-samen-buurt genoemd.
Uitwerking ervan zou kunnen leiden tot

een echte verhoging van de kwaliteit
van leven.
Ik stel me voor om in de buurt te inventariseren of we om te beginnen een
soort “Get together party” regelen. Bijvoorbeeld door een barbecue-avond of
een feestje te organiseren. Eventueel in
een tent of in het wijkcentrum Parkzicht.
We zouden kunnen beginnen met korte
vragenlijst die, onder verwijzing naar dit
artikel in de buurt verspreid wordt. Met
de antwoorden kunnen we dan komen
tot een feestje waar de buurtbewoners
zich in herkennen en nader met elkaar
kennis maken.
Wie wil mij daarbij helpen?
Carel van der Zanden,
Sprengenbergweide

voor bepaalde tijd wordt alsdan berekend vanaf de dag dat
de werknemer de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Leerlingen
die een zogenoemde duale opleiding volgen, een combinatie
leren met werken, zijn uitgesloten van de toepassing van de
ketenbepaling.
Dus een belangrijke verandering per 1 juli 2015 is dat de
tussenpauze, waarbinnen een arbeidsovereenkomst voor
bepaalde tijd als aaneensluitende arbeidsovereenkomsten
worden beschouwd, wordt verlengd van 3 naar 6 maanden,
waarvan dus ook niet bij cao kan worden afgeweken.
Tot zo ver de belangrijkste wijzigingen in het arbeidsrecht per
1 juli 2014 en per 1 juli 2015.
Ook onder de nieuwe wetgeving geldt “voorkomen is
beter dan genezen” dus bij twijfel win tijdig het advies in
bij bijvoorbeeld een der advocaten verbonden aan het
advocatenkantoor De Rijk Van de Westerlo Advocaten te
Helmond, die graag alsdan van dienst zijn.
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Twirlvereniging Imagination naar
European Cup
Na een lange voorbereiding van
trainingen en nationale wedstrijden
was
het
voor
Twirlvereniging
Imagination dit weekeind zo ver.
Het team en solisten mochten zich
bewijzen tijdens de selectiewedstrijd
van de Nederlandse Twirlsportbond in
Zoetermeer.
We hebben ons het afgelopen jaar
goed voorbereid geeft trainster Joyce
van den Broek aan. Ik had dan ook alle
hoop dat het goed ging komen en het is
fantastisch gegaan. Ik ben dan ook super
trots op mijn meiden en de behaalde
resultaten.
Na afloop van deze wedstrijddag, die
7 uur duurde, konden de Helmondse

twirlsters, hun vreugde niet op omdat
zowel solisten en het team een ticket
uitgereikt kregen om deel te nemen aan
de European Cup die dit jaar in juli zal
plaatsvinden in Wurzburg, Duitsland.
De twirlsters die een ticket hebben
uitgereikt gekregen om deel te nemen
aan de European Cup zijn:
Danique van Stiphout, Joyce van den
Broek, Michelle Fijma, Angela Tils,
Jessica van der Palen, Romy van Lierop,
Esmee van der Vliet en Dafne van den
Hurk.

Als klap op de vuurpijl wist het team van
Imagination ook nog bezit te nemen van
de beker voor het Most Outstanding
team. Onder luid applaus van het

publiek mochten zij hun show nogmaals
laten zien.
Voor diegene die interesse hebben
om een keer te komen kijken naar het
twirlen is van harte welkom op één van
de trainingen. De sport batontwirling
is een combinatie van Turnen - Ballet
- Dans - Ritmische gymnastiek met
gebruik van een baton (twirlstokje) en
kan op verschillende manieren worden
beoefend (solo, duo, team en groep ).
Binnenkort start de vereniging met
een nieuwe opleidingsgroep vanaf
4 jaar. Dus heb je interesse, bel naar
telefoonnummer 0492550609, of mail
naar info@twirlplaza.nl voor een gratis
proefles.

A1 Hockeyclub Bakel voor 3e X op rij
kampioen
De jongens A1 zijn wederom kampioen geworden. In het
feestjaar van Bakel 1300 jaar heeft het team onder leiding
van coach Victor Balvers, trainers Hans Stockx en Bart
van Rijt heeft iets unieks bereik, 3x op rij kampioen. Deze
kampioenschappen zijn indirect het gevolg van een teamuitje
naar Litouwen. Vorig jaar waren we uitgenodigd voor een
internationaal hockeytoernooi. Op dit evenement waren
echter de beste herenteams van Litouwen en Wit Rusland,
een zware kluif voor onze jongens. Van dit toernooi hebben
we genoten en veel geleerd. Hier werd ook het idee gebracht
door de jongens om met Hans en Bart als nieuwe trainers
het aankomende seizoen eens flink aan de conditie te gaan
werken. Het resultaat is, nog steeds een fantastische groep
jongens en 3 kampioenschappen op rij. Ook werd dit seizoen
door een aantal ouders van deze groep en sponsors een
scorebord voor hockeyclub Bakel gerealiseerd. Komend
seizoen stromen de jongens van A1 door naar de senioren.
Met hulp van de club is er ook een gediplomeerde trainer voor
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komend seizoen aangetrokken en wordt de technische staf
uitgebreid met Twan Goorts. Samen met de mannen van het
huidige heren 1 hebben we als doel om binnen enkele jaren
een paar klasse hoger te gaan spelen.
Hockeyclub Bakel timmert aan de weg.
Heb jij ook zin om bij deze gezellige hockeyclub te spelen kijk
op,www.hockeyclubbakel.nl
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Pedagogisch
Medi-Seinen:
Medewerkers
nieuws vanuit Medisch Centrum Dierdonk
mond en koude armen en benen.
Kinderdagverblijf
Het is belangrijk dat u extra drinkt om
De Bereboot
uitdroging tegen te gaan. Drink kleine
veelheden, bijvoorbeeld elke vijf
hoe
behalen landelijk
minuten 2 slokken, uit te breiden bij
vermindering van de klachten. Zodra u
certificaat VVE !
weer trek heeft kunt u geleidelijk aan

“KAMPEREN”

Ruim twee jaar geleden besloot Kin
derdagverblijf De Bereboot een kwali
teitsslag VVE (voor- en vroegschoolse
educatie) te maken. Met het doel om
alle professio¬nals van De Bereboot op
te leiden in het hanteren van een VVEpro¬gramma werd de cursus Uk & Puk
gestart. De enthousiaste cursisten van
Kinderdagverblijf De Bereboot hebben
de cursus succesvol afgerond en dat
was reden voor een feestje! Uit handen
van een vertegenwoordiger van de Ge
meente Helmond en de docenten van
OCGH werden de certificaten uitgereikt.

De Pedagogisch Medewerkers tonen
vol trots hun landelijke certificaat VVE
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Vandaag val ik meteen met de deur in
huis! Ik hou niet van kamperen! Ik kan
me er niets bij voorstellen, dat iemand
drie weken per jaar zomervakantie heeft,
en er dan bewust voor kiest, dus zonder
enige vorm van dwang, om in een tent te
gaan zitten en op een luchtbed te gaan
liggen. “Terug naar de natuur hoor je
dan vaak zeggen”.
Wat betreft kun je dat ook anders invul
len lijkt mij. Bovendien voorzie ik ook
wel enige praktische problemen. Stel je
hebt last van buikloop, en laten we zeg
gen, de sanitaire voorzieningen bevin
den zich niet bepaald op loopafstand.
Hoe moet dat dan? Is dat dan ook “terug
naar de natuur”?
Diarree is een waterige, dunne ontlas
ting die vaker komt dan gewone ontlas
ting. Diarree gaat meestal na een paar
dagen vanzelf over. Diarree ontstaat
meestal door een darminfectie met
virussen of bacteriën. Deze komen via
de mond in de darmen waardoor de
darmwand ontstoken raakt en minder
vocht kan opnemen uit de voedselbrij.
Iemand met een darminfectie kan de
ziekteverwekker overdragen op een an
der via de ontlasting of via het speeksel.
Ook in besmet water en voedsel zitten
ziekteverwekkers die een darminfectie
kunnen veroorzaken.
Diarree kan samengaan met buikkram
pen, misselijkheid en overgeven. Vaak
voelt u zich slap en moe. Soms bestaat
er temperatuursverhoging of koorts.
Kinderen beneden de leeftijd van twee
jaar en ouderen boven de leeftijd van
zeventig jaar hebben een verhoogde
kans op uitdroging. Tekenen van uit
droging zijn onder andere niet of weinig
plassen, dorst, lusteloosheid, sufheid,
een versnelde ademhaling, een droge

weer gaan eten. Een speciaal dieet is
niet nodig. Bij heftige diarree kunt u
ORS (een drankje met suikers en zouten)
gebruiken om uitdroging te voorkomen.
Als u koorts heeft en u zich ziek voelt is
bedrust aan te bevelen. Was uw handen
wanneer u naar het toilet bent geweest
en voor het eten en het klaarmaken
hiervan. Was verder gebruikte borden,
glazen en bestek goed af. Loperamide
is een “stopmiddel” dat u tijdelijk kunt
gebruiken. Gebruik dit middel niet bij
heftige buikpijn, koorts of bloederige
diarree.
Bij het voorkomen van darminfecties
is het belangrijk veilig met voedsel om
te gaan. Neem elke dag een schone
vaatdoek en gebruik schone messen en
snijplanken. Was uw handen voor en
na het bereiden van voedsel. Ga vooral
voorzichtig om met rauw vlees. Bewaar
etensresten altijd in de koelkast en niet
langer dan twee dagen. In het buiten
land heeft u meer kans op een darm
infectie. Extra voorzichtigheid is hier
geboden.
Neem contact op met uw huisarts bij
koorts en / of tekenen van uitdroging.
Ben extra oplettend bij kinderen jonger
dan 2 jaar en bij ouderen boven de 70
jaar. Raadpleeg ook uw huisarts als u
voortdurend buikpijn heeft in plaats
van buikkrampen, wanneer er bloed of
slijm bij de ontlasting zit of wanneer er
andere klachten zijn waarover u zich
zorgen maakt.
Zeer geachte kampeerder. Gelieve bo
ven
staande niet al te persoonlijk op
te vatten. Persoonlijk hou ik niet van
kam
peren, maar ik hou ook niet van
zuurkool. Met andere woorden, alles
is relatief, en dat iedereen vooral blijft
doen wat hij of zij leuk vindt tijdens de
zomermaanden. Graag tot een volgende
keer, en moge het u tot die tijd meer dan
goed gaan

Math. Strijbos, huisarts MC Dierdonk
Ook te volgen op twitter:
@MathStrijbos
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HELMoND (DIErDoNk)
Met weids uitzicht richting de Bakelse bossen, uitstekend onderhouden
en afgewerkt, maar bovendien onverwacht royaal, uitgebouwd halfvrijstaand herenhuis met garage/praktijkruimte (drive-in) en zonnige,
diepe tuin met separate achterom.
- Zeer neutraal afgewerkte woning, tot in de puntjes verzorgd.
- Voorzien van nieuw (buiten schilderwerk.
- Het betreft hier het hoekperceel met grootste tuin binnen dit plan.
Inhoud: circa 620 m3
Woonoppervlakte: circa 150 m2
Perceel: 348 m2

Vraagprijs: ! 309.000,- k.k.

HELMoND (DIErDoNk)
op één van de fraaiste locaties binnen dit gewilde woonpark gelegen
uitstekend onderhouden en bijzonder smaakvol afgewerkt vrijstaand
herenhuis met prachtige tuin.
- Een woning waar u zo in kunt.
- Fijne, praktische ruimtes van onder tot boven.
- Prachtige ligging.
Inhoud: circa 725 m3
Woonoppervlakte: circa 215 m2
Perceel: 512 m2

Vraagprijs: ! 576.000,- k.k.

Hoofdstraat 155 - 5706 AL Helmond - info@heuvel.nl

WWW.HEUVEL.NL

Wérkt Voor U

Jeugd(prijs)puzzel. Win een cadeaubon!
Deze maand doen we het gemakkelijker, een
“eenvoudige” rebus. De rekenopgave van de vorige
maand was “hoog” gegrepen maar toch waren er
weer goede oplossingen. Als oplossing wilden we 4
dingen weten, hier volgt de oplossing:
1.
Hoogte van hoogste gebouw ter wereld is 828 m
2.
Het gebouw heet: Burj Khalifa
3.
Het gebouw zit in: De Verenigde Arabische Emiraten
Het woord: BEVRIJDING
4.
In totaal waren er 16 inzendingen waarvan één
onvolledig. Uit de juiste inzendingen is weer geloot.
Deze keer heeft Jeroen Schoonen, Penningmeester van
de Wijkvereniging weer 3 prijswinnaars getrokken die op
21-05-14 hun prijs hebben ontvangen. Op onderstaande foto
de gelukkige prijswinnaars.
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Oplossing Rebus
vlnr: Eveline Wijffels, Alec Bleckmann en Emma van der Velden.

Wij feliciteren de winnaars van harte met hun cadeaubon.

Niet gewonnen, of niet meegedaan dan krijg je deze
maand een nieuwe kans en wel met een rebus.
Kijk goed naar de afbeeldingen, en stel de juiste woorden
samen. De oplossing is iets wat met de actualiteit te maken
heeft.
Deelname is weer mogelijk vanaf 7 jaar, tot dat je de
basisschool verlaten hebt. Veel puzzelzoek plezier.

f

Oplossing doodles spelletjespagina 23

Waar moet de oplossing naar toe?

De oplossingen van deze rebus kun je bij
voorkeur per mail met als onderwerp
“kinderpuzzel” opsturen naar:
(redactie@dierdonk.org) of per post naar:
Gazet Kinderpuzzel
Schovenhorstweide 1,
5709 SG Helmond.
Vermeld je naam, adres, telefoonnummer, leeftijd en of je een
jongen of meisje bent. Onder de goede oplossingen verloten wij
weer 3 cadeaubonnen van € 10,00.
Uiterste inzenddatum is :zondag 15 juni 2014.

Gazet juni 2014

31

Zomaar een dagje: Dierenkliniek Brouwhuis

“Zoet smaakt soms bitter”
Mijn moeder is allergisch voor noten
en zaden. Uitslag op de huid, erge jeuk,
dikke ogen en een stijve tong verraden
het wanneer ze er toch mee in contact
is geweest. Het gebeurt wel eens zonder
dat we het beseffen: notenolie over een
salade, amandel-essence in een plakje
cake, notenextract in een of ander des
sert... . Het bewijst dat iets lekkers niet
zomaar voor iedereen gezond is.
Nina is een lieve Duitse Herder van 8 jaar.
Nog jong van geest, maar lichamelijk
steekt hier en daar een kwaaltje de kop
op. Zo heeft Nina reeds geruime tijd last

van haar rug en achterpoten. Ze loopt
wat stijf, komt moeilijker overeind en
de dagelijkse avondwandeling mocht
van haar gerust wat korter zijn. Omdat
arthroseklachten en gewrichtspijnen
de levenskwaliteit van een dier kunnen
verstoren werd besloten om Nuna op
speciale voeding te zetten die de verdere
slijtage van het gewrichtskraakbeen
zou afremmen, in combinatie met
pijnstillers. In eerste instantie leek dit
een goede aanpak. Maar na enkele
weken had Nuna last van braken.
Omdat dit een mogelijke bijwerking
van de ontstekingsremmers is, werd
overgeschakeld naar een ander product
(met een andere werkzame stof, maar
met dezelfde werking). Ook hiermee
bleven de spijsverteringsklachten echter
bestaan (diarree dit maal). Een derde en
een vierde product werden geprobeerd.
Nuna had er duidelijk baat bij wat be
treft de arthroseklachten, maar de spijs
vertering bleef sputteren. Een lagere
dosis medicijnen gaf verbetering in de
spijsvertering, maar meer last van de
gewrichten. Waar lag de gulden midden
weg? Het bleef zoeken en proberen. Tot
de eigenaar meldde
dat het helemaal
super gaat met
Nuna: bijna per
toeval hadden ze
ontdekt dat het
dagelijkse sneetje
bruin brood (wat
voor Nuna een
waar feest is), de
diarree veroorzaak
te. Sinds ze enkel
nog brok krijgt en
geen korstjes meer,
is de stoelgang top.
Ze verdraagt nu de
normale dosis ont
stekingsremmer en
is weer enthousiast
nu de pijn onder
controle is.
Het is bij veel
mensen intussen
bekend dat choco
lade giftig is voor
honden. De stoffen
in de cacaobonen
worden niet afge
broken door het
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lichaam van de hond en stapelen zich
op. Maar ook andere voedingswaren,
zoals uien, knoflook, druiven en noten
kunnen problemen geven. Of andere,
niet-levens
middelen. Zoals de parace
tamol uit een van de vorige verhalen.
Of zoals sommige plantensoorten... De
eigenaar van Clint belde vroeg in de
ochtend. Zijn hond leek niet meer te
kunnen rechtstaan. Ook wilde hij niet
eten en hij had overgegeven. Of dit

zou kunnen komen omdat hij van de
rhododendron in de tuin gegeten had?
Rhododendron is voor honden een erg
giftige plant. De symptomen die kunnen
optreden zijn spijsverteringsklachten
zoals braken en diarree en verlammings
verschijnselen. Er bestaat geen specifiek
middel om de toxische stof van de plant
te neutraliseren of om de effecten ervan
op te heffen. Het enige dat kan gepro
beerd worden is de hond aan een infuus
leggen en hopen dat de giftige stoffen
uit het lichaam gespoeld worden vóór
ze al te erge schade aanrichten. Clint
mocht dus onmiddellijk naar de praktijk
komen! Gelukkig bleek het allemaal nog
mee te vallen en waren zijn klachten
niet het gevolg van het eten van de rho
dodendron. Al was het advies natuurlijk
wel om de plant de verplaatsen of een
omheining er rond te zetten.
Joke Jolling, dierenarts
Wilt u meer weten over dieren
kliniek
Brouwhuis?
Kijk dan op www.dierenkliniek.com of
volg ons op onze Facebook-pagina.
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Basisschool Dierdonk - groep 8

Met Pasen gluurde ik binnen in het
speellokaal, waar de allerjongsten van
de school op zoek waren naar Paaseieren. Drie groep-8-ers, verkleed als
Paaskuiken en Paashazen, hielpen en
vermaakten de kleuters. Ik wist dat enkele lokalen verderop groep 8 leerlingen
bezig waren met het opruimen van het
Paasontbijt van groep 3, waar ze onder
andere hadden geholpen met het inschenken van melk en het smeren van
brood. Op dat moment besefte ik me
hoeveel een kind groeit op een basisschool. Van piepjonge kleuter, tot verantwoordelijke en zelfstandige groep 8
leerling, die klaar is voor de stap naar de
middelbare school.
Met Eva, Manon en Lara uit groep 8C
en Lieke, Britt en Vera uit de eerste klas
blik ik terug en vooruit.
Waar kijk je het meest naar uit?
Eva: Om nieuwe vrienden te maken en
nieuwe dingen te ontdekken. Manon:
Ik ben een beetje klaar met de basisschool, ik loop hier al een paar jaar rond
en ben wel toe aan iets nieuws.
Wat ga je het meeste missen van de
basisschool?
Lara: Ik ga mijn klas het meest missen,
omdat ik al acht jaar bij ze in de klas heb
gezeten en het was altijd heel gezellig.
Waar denk je dat je het meeste aan
moet wennen?
Manon: aan allerlei nieuwe leraren, het
is raar dat je opeens andere mensen
voor de klas hebt.
Vind je het spannend om naar de middelbare school te gaan?
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Manon: Helemaal niet! Het lijkt me juist
fijner op de middelbare school, daar
hoor ik eerder thuis.
Eva: Ik vind het best spannend, vooral
omdat ik tto-HAVO ga doen en dan
moet je toch wennen dat je Engels moet
praten tegen de juf en de klasgenoten.
Maar de anderen zijn ook voor het eerst
op het voortgezet onderwijs, dus eigenlijk hoef je niet bang te zijn. Lara: Ja best
wel spannend, want je kent de school
nog niet heel goed, het is allemaal
nieuw. Toch heb ik er heel veel zin in!
Wat zijn je leukste/bijzonderste herin
neringen aan basisschool Dierdonk?
Vera: Groep 8, het was voor mij het
leukste en bijzonderste schooljaar. Het
laatste schooljaar, het bijzonderste
schooljaar. Met de musical, de podium
uurtjes, de gezelligheid, de lieve juf
frouws. ;-) Lieke: Dat was toch wel het
kamp en de afscheidsmusical, dat vond
ik echt super vet!
Britt: Mijn bijzonderste herinnering aan
de basisschool was de motorrit! Zo bijzonder was dat!
Hoe vond je de overstap van basis
school naar middelbare school?
Vera: Ik vond de eerste paar weken
heel erg leuk. Ik vond het zo leuk dat ik
veel hobby’s ben gaan doen: hockeyen,
dansen, knipjumpen, musicalles, leerlin
genraad. De weken daarna gingen wat
moeizaam. Als je dan meer huiswerk op
krijgt kom je daarmee in de knoei. Dus
de overstap was voor mij best moeilijk.
Britt: Ik vond de overstap enorm, mijn
verwachting was dat ik heel veel huis
werk op kreeg en dat was ook zo!
Lieke: Het ging wel, in het begin vind
je alles leuk bijvoorbeeld de nieuwe
vakken zoals wiskunde, Frans, biologie,
levensbeschouwing enz. En in het begin
weinig huiswerk, maar naar een tijdje
valt het wel een beetje tegen omdat
je niet meer na school kunt afspreken

omdat je veel huiswerk hebt.
Heb je tips voor de leerlingen die dit
jaar naar de middelbare school gaan?
Vera: Doe het rustig aan. Doe niet te
veel sporten tegelijk. Plan goed en zorg
dat je je huiswerk netjes af.
Britt: Ken je rooster uit je hoofd en de
tijden wanneer je uit bent. Lieke: Niets
uitstellen, en op tijd beginnen zodat je
geen stress hebt.
Zou je nog terug willen naar de basis
school? Waarom wel/niet?
Britt: Ik zou niet terug willen naar de
basisschool, want dan blijf je de hele tijd
op 1 plek zitten en nu loop je om de 50
minuten naar een ander lokaal.
Lieke: Ja best wel, omdat je weinig huiswerk hebt en meestal eerder uit bent.
Maar aan de andere kant is de middelbare school best leuk hoor!
Vera: Ja, ik vond het echt heel gezellig
op de basisschool. We waren toen samen één. Ik vind het jammer dat we nu
zo uit elkaar zijn gegroeid.
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Te huur in het centrum van Helmond
Kantoor- / praktijk-/atelierruimte

- Reeds meer dan 30 huurders
- Flexibel: 1 maand opzegtermijn
- Geen waarborgsom
- Vanaf 18m2
- Concurrerende all-in prijs
Bel voor informatie: 06-51 35 79 20

Schoolstraat 25
5761 BV Bakel
Telefoon 0492-343878
HENK HUIJSMAN
O P T I E K

Optiek
mode
op z’n
best
Oogmeting
+
Reparaties
GRATIS

Voor BRILLEN en CONTACTLENZEN
Geopend: dinsdag t/m zaterdag

Elektrisch
verstelbaar
160x200
compleet
nu

1695,=

Nieuw: Caresse boxsprings

De hobby van … Henk
Huijsman, opticien uit Bakel
Dit keer komt Henk Huijsman van Huijsman Optiek uit Bakel aan het woord
over de hobby of vrijetijdsbesteding
van de mensen achter de advertentie
in ons wijkmagazine .

Nieuws van
onze wijkagent
Hein Albers
De afgelopen maand lijkt het redelijk
rustig te zijn in de wijk. Toch heb ik
enkele aangiften binnen gekregen en
de jeugd blijft soms negatief in beeld.
Vernieling buitenspiegel auto
Op 14 april werd door een bewoner van
de Dierdonklaan aangifte gedaan van de
vernieling van de buitenspiegel van zijn
auto. Mogelijk werd de spiegel van de
auto getrapt. Er zouden meer spiegels
beschadigd zijn.
Diefstal uit auto
Op 19 april werd door aangifte ge
daan van de diefstal van een gereed
schapskoffer uit een personenauto
welke geparkeerd stond aan de Malaxis
beek. Een achterruit werd vernield om
de koffer uit de auto te halen.
Op 17 april hadden we al een aangifte
van een diefstal uit een auto welke
geparkeerd stond aan de Horstlanden
park. Een navigatiesysteem en wat per
soonlijke spullen werd weggenomen.

Sportfanaat
Ik tref een echte sportfanaat in Henk
Huijsman. En dan geen kijker langs de
lijn of achter de tv maar een heuse be
oefenaar! Volgens mij gaat alle vrije tijd
van Henk Huijsman op aan het sporten.
Er zijn maar liefst drie sporten die deze
opticien bedrijft terwijl hij toch echt ou
der dan 20 is! Hij blijkt een opticien die
de tijd neemt voor zijn klanten maar ook
voor een interview voor de Gazet.
Tennis
Al vanaf zijn jeugd is Henk een tennisser.
Nu bedrijft hij deze sport niet meer zo
hevig als vroeger, maar kan nog steeds
erg genieten van het spelletje hoofd
zakelijk gewoon vrij tennissen met wat
vrienden en zo af en toe nog is een toer
nooi of competitiewedstrijd. Zijn club
is, sinds hij de winkel geopend heeft in
1995 en in Bakel is komen wonen, De
Sprenk in Bakel.
Hockey
Veel hockeyende Dierdonkers kunnen
komen bij de
Henk Huijsman tegen
Bakelse hockeyclub HOB op de zon
dagen. Dan speelt hij met het vetera
nenelftal in de competitie. Met veel
liefde en plezier!
Golfen
Zijn jongste sportliefde heet golf. Nooit

had Henk verwacht dat hij het spelletje
zó leuk zou vinden. Het blijkt moeilijker
dan gedacht maar ook veel meer ont
spanning, rust en natuurbeleving te
bieden dan hij zich had kunnen inden
ken. Veel van zijn kennissen deden
het al veel langer en Henk liet zich
verleiden tot het halen van zijn GVB
(golf-vaardigheids-bewijs). Toen vier
jaar gelden de Golfbaan Stippelberg in
Gemert-Bakel werd aangelegd heeft
Henk zich ingeschreven en een certi
ficaat gekocht om de baan mede te
financieren. Nu loopt Henk Huijsman
zo’n 4 à 5 x per week zijn rondje op de
9-holesbaan. Meestal met zijn vaste
maten die hij al vanuit de tennisclub
kende. Samen spelen ze zo’n anderhalf
uur over de “Exectutive course”, de
9-holes par 4-5 baan. Henk doet dat
aansluitend aan zijn winkeltijden het
geen betekent dat hij vroeg in de avond,
zo rond 20.00 uur weer thuis is.
Conditie
“Lekker buiten zijn”, zegt Henk. “Mijn
conditie is gelukkig nog redelijk, al merk
ik wel het klimmen der jaren. Maar ik
ben heel blij dat ik geen lichamelijke
klachten heb”. Nou, die klachten houdt
hij volgens mij zelf buiten de deur met
zijn sportieve gedrag! Als ik de winkel
deur achter me sluit bedenk ik nog eens
terug te komen naar Bakel. Misschien
naar de golfbaan als ikzelf weer wat
beter uit de voeten kan maar wellicht
eerder voor een nieuwe bril bij Henk
Huijsman Optiek….
(zie adv op pagina 32
Mirjam van der Pijl

Overlast jongeren
Afgelopen maand enkele meldingen
gehad omdat de jeugd zich vervelend
gedroeg op diverse plekken in de wijk.
Collega’s hebben enkele jongeren aan
gesproken maar er werden geen straf
bare feiten geconstateerd. Daar waar
nodig werden ouders geïnformeerd.
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Weet ú het al?

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

Openingstijden

iedere Zondag

12:00 uur

Reach out foR summeR 2014

18:00 uur

4
4
4
4
4

Audio/video
Witgoed
Telefonie
Reparaties
Satelietontvangst

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

Voor uw frietwagen-catering
op locatie

Johan Slegers

Groente & Fruit
José
Voor al uw groente, fruit, salades
en maaltijden uit eigen keuken.
Van de Poelstraat 10 A
5761 BW BAKEL
arming
• B F:
d ame
s c mp ee
T: 0492-341331,
0492-340342
Zi
&K
rwe
E:groenteenfruitjose@kpnmail.nl

info@johanslegers.nl
J
Tel. 06 537 604 75

• Centrale verwarming

• Badkamers compleet

• Airco

• Zink- & Koperwerk

• Water, Gas & Sanitair

• Bitumen Dakbedekking

Jaspersinstallaties.nl

Voor een goed en gezond advies
voor groot en klein,

Drogisterij KantersHabraken

Openingstijden

iedere Zondag

En

n d nk

12:00 uur

Vlees zoals

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

Schoolstraat 6
5761 BV Bakel
www.drogisterijkanters.nl

k

Vlees bedoeld is...

m unne

Op DinsDagmiDDag zijn wij geslOten

200
4/7

Óok voor
autoverhuur
Vlomanshof 16
5761 JA Bakel
06-41499703
info@flinkersbouw.nl
www.flinkersbouw.nl
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Werkt u nog met Windows XP?
Informeer naar de mogelijkheden
van upgraden of vervanging.
Service en uitleg bij u thuis.
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skônne kerktôrre

Bakel
Bao 1300
lz

Marco Thijssens: 06-20 42 72 20

Geniet van onze
héérlijke
asperge gerechten
• Sint Wilbertsplein 1/A • 5761 BK Bakel •
• Tel. 0492 - 342200 •
• E-mail: info@gasterijdegoudenleeuw.nl •

Zilveren hanger

Hanger met zirkonia Zilveren speld

l
39,95
29,95
i
Een hanger en speld van onze skônne Baokelse
tôrre die alleen dit jaar, het jaar van ‘Bakel 1300’
gegoten gaat worden.
29,95

Exclusief verkrijgbaar bij:

van de Poelstraat 1
Bakel • 0492-344291

Tot ziens in Bakel!
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“Anna Presenteert’’ was een groot succes
Eind mei zijn de presentaties geweest
van onze Jeugdtheaterschool: “Anna
Presenteert”. Alle kinderen en jonge
ren hebben de sterren van de hemel
gespeeld. De vier voorstellingen waren
helemaal uitverkocht.
Heb je interesse in onze Jeugdtheater
school? Binnenkort starten we weer
audities voor de nieuwe productie en
er zullen weer proeflessen gegeven
worden.
Voor informatie: Lavínia Germano, tel.
0492-547573, info@annatheater.nl .
Het Annatheater is gelegen aan de
Engelseweg ter hoogte van het NSstation.
Het adres is Floreffestraat 21a, Helmond.
Telefoon: 0492 475255,
e-mail: info@annatheater.nl
Voor meer informatie kijk op:
www.annatheater.nl.
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Scouting Paulus: deelname aan de RSW

Ook al is het alweer bijna twee maanden
geleden hierbij een verslag van de RSW
2014: Op vrijdag 11 april 2014 gingen de
Regionale Rcouting Wedstrijden weer
van start! Scouting Paulus was dit jaar
aanwezig met maar liefst 6 patrouilles.

was natuurlijk een lastige opgave waarin
de groepen grondstoffen moesten ver
zamelen om materialen te maken. De
materialen konden ze inwisselen voor
een boot waarmee ze de geliefde konden
bevrijden. Meerdere groepen is dit ge
lukt. Toen het avondspel afgelopen was
kregen ze nog warme chocolade melk
en peperkoek bij het kampvuur. Dit was
het einde van de eerste RSW-dag en ging
iedereen slapen.
De zaterdag begon al om 7:30 uur met
opstaan en foerageren. Na het ontbijt
kregen de groepen de kans om hun keu
ken zo goed mogelijk op te bouwen. Een
ochtend hard bouwen werd beloond met
een lunch.
Zoals ieder jaar startte ook dit jaar in
de middag de RSW-hike. Vele groepen
hadden alle posten gevonden. Een

met daarin alle nodige ingrediënten
voor het avondeten. Het menu bestond
uit tomatensoep vooraf gevolgd door
aardappelpuree met sperzieboontjes en
vissticks. Als toetje was er yoghurt met
mandarijntjes en voor de liefhebbers wat
sinaasappelsiroop.
De zaterdag werd afgesloten met een
vervolg van het avondspel. Deze keer
ging het over het veroveren van eilan
den. Dit konden ze doen door beman
ning te ronselen, veel touw te ver
zamelen en een anker veilig te stellen.
Sommige groepen gaven al snel de moed
op waar anderen juist vele eilanden
bemachtigden. Hierna natuurlijk nog een
heerlijke kopje chocolademelk voor het
slapen gaan.
Op zondag, na opgestaan te zijn en
ontbeten te hebben, werd alles op het

Ieder jaar heeft de RSW een ander
thema en dit jaar was het piraten.
De deelnemende patrouilles kregen
vooraf het thema te weten zodat ze
konden zorgen voor leuke, zelfgemaakte
decoraties. Zo zagen we verschillende
vloten voorbij komen, palmbomen,
kanon met kogels, piratenvlaggen, land
kaarten en nog veel meer.
Vrijdagochtend is de leiding begonnen
met alle materialen naar de Zandbergen
in Stiphout te brengen zodat iedereen ‘s
avonds om 18.45 uur alle nodige mate
rialen hadden voor de deelname.
Nadat ze zich allemaal hadden aange
meld en hun tenten hadden opgebouwd
begon de officiële opening. Deze werd
uitgevoerd door Scouting SomerenEind. Het toneelstuk ging over het ver
lovingsfeest van de prins en zijn geliefde
dat werd verstoord door piraten die de
geliefde ontvoerde. Hierna volgde het
avondspel. Dit sloot aan op de opening
waardoor alle deelnemers moesten
proberen de geliefde te bevrijden. Dit

groep was naar zeggen verdwaald en
werd teruggevonden bij de ijssalon in
Stiphout. Natuurlijk geen erg punt om
te zijn aangezien het heerlijke weer wat
we hadden. De hike duurde gemiddeld 4
uur zodat iedereen met gezonde honger
terug kwam op het kampterrein. Ze
ontvingen allemaal hun foerage-emmer

terrein afgebroken en opgeruimd. Om
13.00 uur begon de afsluiting met aan
sluitend de prijsuitreiking. Hierna ein
digde het gezellige en zonnige RSW
weekend van dit jaar.
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www.facebook.com/scoutingpaulushelmond

www.scoutingpaulus.com
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Van Lieshout Stoffering
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Horstlandenpark 2 / 5709 MB Helmond
Tel: 0492 539061 / Mobiel: 06 51871480
E-Mail: info@vanlieshoutstoffering nl

Bel gerust voor
een vrijblijvende offerte

www vanlieshoutstoffering nl

Examenherkansing!

Vier studenten aan de hogeschool arriveerden maar liefst twintig minuten te
laat op een belangrijk schriftelijk examen. De betrokken hoogleraar, die zelf
surveilleerde, deelde de studenten mee
dat ze te laat waren en om die reden niet
meer aan het examen konden deelnemen. De studenten probeerden de hoogleraar te vermurwen en voerden als excuus aan, dat ze gevieren met de auto
waren gekomen en dat deze een lekke
band had gehad. In dat geval, zo vond de
hooggeleerde, verdienden de vier heren
een extra kans; een schriftelijk examen
bij hem thuis, de week daarop, op het
zelf de tijdstip. Vanzelfsprekend was het
viertal die dag stipt op tijd. Elke student
kreeg een aparte kamer toegewezen met
een stoel en tafel, waarop een gesloten
omslag lag met de examenvragen. Het
gevreesde examen bestond uit slechts
één vraag: ”Welke band was lek?”
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Ook voor particulieren!

Puincontainers
Afvalcontainers
Zandcontainers
Opslagcontainers
Inboedelcontainers
Levering van alle soorten zand,
grond en grind.
Alle grondwerken en transport
voor bedrijf en particulier.

*actie geldig tot 1 augustus 2014, vraag naar de voorwaarden.
Effectieve korting is 17,35%

Binnenzonwering van Luxaflex:
- Rolgordijnen
- Horizontale jaloezieën
- Duette Shades
- Plissé Shades
- en nog veel meer...

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

smitsensmits.nl

Braaksestraat 1
5709 JC Helmond
info@smitsensmits.nl
0492 - 529404

Parochie H. Lambertus
Bouw van de kerk in Kannandal vordert
Pater Benjamin groet u allen vanuit zijn vaderland en stuurt
regelmatig foto’s waaruit blijkt dat de bouw van de kerk
in Kannandal nu echt opschiet. Het dak zit er op! Dankzij
de giften bij zijn afscheid in onze parochie is dat mogelijk
geworden. Hartelijk dank van zijn parochie in India en de
hartelijkste wensen van onze pater Benjamin!

Vastenproject KAN EDUCATIONAL MOVEMENT
In de afgelopen veertigdagentijd hebben we geld ingeza
meld voor het project van pater Benjamin voor de scho
lieren in Sangeethamagalam, Salavanuur, Kannandal en
Kaliyanampundi, dat ze goed onderwijs kunnen krijgen en
kansen op de arbeidsmarkt als ze hun opleiding hebben
voltooid.
De voorlopige opbrengst van de Vastenactie dit jaar bedraagt
€ 2.272,65 (stand per 1 mei) en dit prachtige bedrag zal aan
pater Benjamin en zijn stichting worden overgemaakt. Wij
wensen hem en de jongeren veel zegen en succes en onze
steun uit Helmond!
www.kaneducationalmovement.com

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

Gazet juni 2014

Bereikbaarheid:
Centraal parochiekantoor: Tolpost 1, 5701 HE Helmond.
(ingang onder de kerktoren Jozefkerk)
( 0492 – 522109 (werkdagen 9.30-12.30)
Pastorieën:
Bakelsedijk 1, 5701 HA Helmond. ( 0492 ‑ 477255
E-mail: parochie@heiligelambertus.nl.
Website: www.heiligelambertus.nl
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Protestantse Gemeente Helmond

De Bethlehemkerk vindt u aan de
Sperwerstraat 2 te Helmond. Daar
is ook ‘t Trefpunt en de jeugdsoos.
Ook het kerkelijke bureau is hier
gevestigd. Het telefoonnummer is
539470. Elke zondag om 10.00 uur
heeft u gelegenheid om in de kerk
andere gemeenteleden te ontmoeten.
Voor de basisschoolleeftijd is er een
kindernevendienst.
In de wijken zijn enkele gemeenteleden
aanspreekpunt voor vragen en activitei
ten.
Voor Dierdonk bestaat het wijkteam uit:
Ds. Christien Flier, voor crisispastoraal
( 513076
Lavendelheide 14,
Hilgert Bos
Berkenheuveldreef 22
( 528741
Joke van der Vange
Arcenlaan 10		
( 559372
Cathy Erbrink
Berkenheuveldreef 5
( 558281
Fien van Duren, diaken
Ockenburghpark 78
( 514120
Kijk voor meer informatie op de site van
de Bethlehemkerk:
www.bethlehemkerk-helmond.nl
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Afscheid ds.Christien Flier
Na 10 jaar namen we afscheid van ds.
Flier. Zij was het laatste jaar ook de
predikant voor Dierdonk. Het waren
mooie jaren voor de Bethlehemkerk en
wij zullen haar zeker missen. Zij heeft de
kerk en haar gemeenteleden “gediend”.
Altijd had zij een luisterend oor en was
er waar nodig.
Bedankt Christien voor je bezoeken, de
fijne kerkdiensten en het inspireren van
groepen en ambtsdragers. Het was heel
veel. Het ga je goed en we wensen je
Gods Zegen voor jou en je gezin.
Interview ds. Corine Beeuwkes
Predikant Corine Beeuwkes legt in Hel
mond verbindingen.
Van buiten naar binnen denken.
Corine Beeuwkes-van Ede zegt dat dat
een speerpunt voor haar zal zijn als pre
dikant van onze Protestantse Gemeente
Helmond (Bethlehemkerk). Zij wordt 18
mei bevestigd.
“De kerken konden heel lang zeggen
dat zij een geweldige boodschap heb
ben en dat iedereen mocht komen
luisteren. Dat werkt niet meer. We
moeten dus andere middelen gebruiken
om mensen, en zeker de jeugd, te
bereiken en contact te leggen. Mensen
die op zondag niet in de kerk zijn, zoals
jongeren, zijn er wel. De zingevingvraag
ligt op straat. We moeten inhaken op
dingen waar anderen mee bezig zijn.”
Ds. Beeuwkes komt naar onze gemeente
met concrete plannen, waar ze eerder
bijvoorbeeld in Hellevoetsluis, De Glind
en Leersum, ervaring mee opdeed.
Die wil ze, natuurlijk passend in de
situatie in Helmond, in praktijk brengen.
“Samen eten verbindt mensen. Na de
zomer zou ik samen met de gemeente
met kerkelijke eetcafés willen beginnen
voor jongeren en jonge volwassen waar
van alles aan de orde kan komen. Een
leuk en goed gesprek komt spontaan tot

stand tijdens het samen eten. Het werkt
omdat jongeren anders geen tijd meer
hebben voor een goed gesprek.”
Onze nieuwe predikant, die in Bakel is
komen wonen, vindt dat de Bethlehem
kerk vaker open mag zijn. Ze heeft
haar werkkamer in de kerk en ziet wel
iets in vrije inloop in de kerk. “Mensen
zouden voor een kopje koffie of thee
moeten kunnen komen en dan kan er
bijvoorbeeld een leestafel komen.”

Onze nieuwe predikant wil ook met
sociale media mensen bereiken; Face
book met name. Ze heeft er geen
moeite mee om haar preken op internet
zetten. Ze zal in Helmond ook werken
aan dialoog en activiteiten met moslims.
Als het gaat om werkgroepen en
projecten binnen de Protestantse
Gemeente Helmond vindt ds. Beeuwkes
het aspect van bewustmaking erg
belangrijk. De noden van mensen
laten zien, in en buiten Nederland. En
duidelijk laten zien waar het geld blijft.
Corine Beeuwkes (53) en haar man
Han zijn naar eigen zeggen apetrots op
het eerste eigen huis dat ze gekocht
hebben. Dat staat dus in Bakel en de
kennismaking met dorp en omgeving
is hen uitstekend bevallen. Ze wonen
voor het eerst in hun leven beneden
de grote rivieren. Het zal
wel even wennen zijn in
Brabant, dat een roomskatholieke
achtergrond
en Bourgondische inslag
heeft. Hun drie zonen,
Gerben (21), Arjan (21) en
Daan (17) studeren.
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Lid worden van de wijkvereniging?
Met dit formulier kunt u lid worden van de wijkvereniging.
o Ik wens lid te worden van Wijkvereniging Dierdonk
o Ik wil meedoen als vrijwilliger bij activiteit ...................................
o Ik mag gebeld worden als er assistentie nodig is
Familienaam:
.........................................................................
Adres:
.........................................................................
Postcode:
....................................................
Tel.: 0492 ....................................................
Gezinssamenstelling
voorletters roepnaam geboortedatum m/v achternaam

Wijkvereniging Dierdonk is een
bruisende wijkvereniging in een
tamelijk jonge wijk.
De vereniging heeft een hoge
bezettingsgraad en de kosten voor
het lidmaatschap zijn laag gehouden
(slechts € 13,50 per jaar per gezin)
Met deze prachtige Gazet als pronkstuk en een prachtige website,
www.dierdonk.eu biedt de vereniging
tal van activiteiten. Voor het aanbod
van activiteiten zie deze website
De wijkvereniging steunt ook de
Stichting Dierdonk Dagen die elk jaar
in het 2e weekend van september
Dierdonk laat bruisen.

Ik wil wel / geen vermelding in de Gazet (doorhalen wat niet gewenst is)
Datum:   ............................  Handtekening:  ......................................................
De contributie bedraagt € 13,50,= per gezin resp. € 6,75 voor een alleenwonende
per jaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. De contributie
wordt bij aanmelding per 3 maanden berekend naar rato resterende
verenigingsjaar.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgiro.
Opzegging 4 weken voor einde verenigingsjaar.
Inleveradres: ledenadministratie: Zevenstersingel 9 - 5709 PM Helmond

Gazet juni 2014

Momenteel kunt u als lid aanspraak
maken op het “buurtbudget” zie pagina 11.
Het verenigings- en dus ook contributiejaar loopt van 1 juli tot 30 juni. Dit
wil zeggen dat binnenkort de contributie weer moet worden voldaan. U
krijgt hievoor nog een schrijven.
Bent   nog geen lid, twijfel niet,
en geeft u op middels onderstaande strook of via de website
www.dierdonk.eu
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‘Al sinds 40 jaar het
succesvolle fundament
onder de lokale woningmarkt met een vernieuwende,
creatieve en verfrissende
kijk op woningpresentatie
en verkoop!
Onze dienstverlening staat als
een huis en onze enthousiaste
makelaars staan voor u klaar om
ook uw woning te verkopen...!
Laat u overtuigen van onze
meerwaarde!’
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‘Bedankt voor uw aanwezigheid!
Donderdag 24 april jl. hebben wij een informatieavond georganiseerd in
Sociaal Cultureel Centrum Parkzicht.
Het doel van deze avond was om alle wijkbewoners op de hoogte te stellen van
woningmarktontwikkelingen, toegespitst op Dierdonk.
Tijdens deze, goedbezochte, informatieavond hebben we aan de hand van concrete
marktcijfers een leuke interactie gehad over alles wat er nationaal, regionaal en lokaal
speelt op de woningmarkt.
Wij willen bij deze alle aanwezigen bedanken voor de aanwezigheid!
Wanneer u afwezig bent geweest op de informatieavond maar toch meer wilt weten
hierover, neem dan gerust telefonisch contact met mij op: 0492-549055.’

Alwin Greefkes, Makelaar

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

