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Wijkvereniging:
www.dierdonk.eu
Adres: Ockenburghpark 78,
5709ML Helmond,
Secretariaat:
secretariaatwijkvereniging@dierdonk.eu
Wijkraad:
www.dierdonk.eu
Secretariaat:
secretariaatwijkraad@dierdonk.eu
Parkzicht (gebouw)
(556266 Fax: 556267
Reserveringen via beheerder: (06-30735792
Secretariaat: Hans v. Rijt,
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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
www.akkoordje.nl

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

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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Oranjekoorts, vakantiekoorts!
“Na vaderdag komen de feestjes voor
geslaagden” zoals de oplossing van onze
prijspuzzel hoorde te zijn. Uiteraard feliciteert ook de redactie alle geslaagden
in Dierdonk van harte. Maar na vaderdag
was er meer. Het WK voetbal in Brazilië
begon en zoals de foto laat zien ontkomt
zelfs onze wandelende dame van het
Carat-kunstwerk “de overbrugging” niet
aan de oranjekoorts.
Ook onze waterpartijen liggen er weer
mooi bij met hun prachtige waterlelies.
Het is niet verwonderlijk dat daar onze
zwanen daar graag zonnen.
Aan de bloembakken is er ook weer aandacht besteed, deze zijn samen met HTN
en de wijkraad fleurig in onze Helmondse
of Brabantse kleuren gebracht.
Nog een weekje en dan weten we of Nederland wereldkampioen is. Sommigen
zullen misschien hun vakantie enkele dagen uitstellen, anderen zullen dit op hun
vakantieadres meemaken. In ieder geval
zal rond die tijd de grote uittocht zijn en
het aantal inwoners van Dierdonk tijdelijk
sterk verminderd zijn. Belangrijk is het
dan om te weten dat inbrekers geen vakantie hebben en vrijspel hebben om uw
woning binnen te trekken. Geef ze geen
kans, zorg samen met de buren dat het
eruit ziet of u gewoon thuis bent.
Voor de thuisblijvers is er in Helmond natuurlijk ook weer het nodige te beleven. Zo
beginnen op 4 juli de befaamde Kasteel
tuinconcerten weer met als hoogtepunt
het jubileumconcert op 18 juli met de
ABBA -tributeband en natuurlijk vuurwerk. Op 11 juli start de zomerkermis. Dit
geeft u de kans om op zondagmiddag 13
juli een poging te wagen om ere-schutter
te worden bij het jaarlijks Koningsschieten van het Sint Catharinagilde in Helmond. Naast het schieten voor volwassen is het voor de jeugd ook mogelijk om
de titel jeugd ere-schutter te verkrijgen.
Dit geheel vindt plaats op het terrein
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bij de gildekamer aan Binderen nr. 6.
Verder zijn er ook elke zondag nog de
Carat-concerten in de Warande.
De leden van MoetNiks zijn niet meer aan
schoolvakanties gebonden, hiervoor zijn
dan ook nog 2 activiteiten in deze vakantie maanden. Je verwacht het misschien
nog niet maar ook de Rampetampers
laten alweer van zich horen, welliswaar
met een impressie van hun jaarlijkse
BBQ, maar ook met het bericht dat de
programmering voor hun zittingsavond
rond is.
Dan is de vakantie weer voorbij, de
volgende Gazet ligt alweer bijna in de
brievenbus en dan gaan we met zijn allen
Quizzen. Een nieuw initiatief tijdens, of
beter gezegd, vooraf aan de Dierdonkdagen.
De prijsuitreiking van de Quiz vindt plaats
op vrijdagavond tijdens de Dierdonkdagen. Op zaterdag, de feestavond, komt
dit jaar niet een winnaar of bijna winnaar
van Idols of Holland Got talent, nee, dit
jaar is het een oudgediende, niemand
minder dan George Baker!
Ook kunt u na de vakantie fris van geest
worden en een cursus Tai Chi gaan volgen
welke in samenwerking met de wijkvere
niging gegeven gaat worden.
Genoeg geschreven. Voor iedereen die
met vakantie gaat, een fijne vakantie en
kom allemaal gezond en uitgerust weer
terug. Mocht u tijdens uw vakantie de
kriebels krijgen om mee te gaan werken
aan de Gazet dan houden wij ons als
redactie aanbevolen. Mail dit dan even
naar: redactie@dierdonk.org.
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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

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

Halve haan
met Friet € 5,00

Donderdag
Pizzadag

Alle Pizza’s € 6,00

KAPSALON PETIT
voor uw metamorfose

GERRIE KOK
Gediplomeerd kapster

Ockenburgpark 13
5709 ML Helmond (Dierdonk)
 0492 512383
 l.kok1@chello.nl

In de hoek
Jantje logeert in de vakantie bij oma, die hem opeens
in de hoek van de kamer
ziet staan.
Oma vraagt hem waarom
hij dat nu doet.
Jantje legt uit: "Volgende
week is de vakantie voorbij
en moet ik weer naar
school, dus ben ik vast aan
het oefenen

Nieuw
Diversen bittergarnituur
bezorgd aan huis.
Voor info
kunt u “Smuller” bellen!

0 0 2 03
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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Redactionele kopij in MsWord, bij voorkeur in platte tekst !! en Afbeeldingen,
logo’s, etc. apart meeleveren in een zo
hoog mogelijke kwaliteit !!
Jaarkalender zie www.dierdonk.eu
Advertenties en Kopij voor de volgende
uitgave inleveren uiterlijk:12 augustus.
Volgende verschijningsdatum rond:
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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
25-6-2014
0: 7 40
Vulkaan blussen
Een Amsterdammer stond
tijdens zijn vakantie op Hawai
over zijn stad op te scheppen
tegen de plaatselijke bewoners.
Op een gegeven moment krijgt
één van de Hawaianen er
genoeg van en zegt: 'Maar in
Amsterdam hebben jullie toch
niet van die prachtige vulkanen
die steeds vuur en rook
spuwen?' Waarop de Amsterdammer zegt: 'Maar wij hebben
een brandweer die dat binnen
een uur kan blussen!'

Fysiotherapie
Helmond
•
•
•
•

Fysiotherapie
Manueeltherapie
Sportfysiotherapie
Orthopedische
Revalidatie
• Oedeemtherapie
• Dry Needling

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!
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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

Hoe veilig vindt u Dierdonk?
Op 16 juni is de veiligheidsmonitor
2013 in de commissie Algemene
Bestuursaangelegenheden behandeld. De bewoners van Dierdonk
gaven
het
rapportcijfer
8,1
voor leefbaarheid en een 7,5
voor veiligheid. 5% van de
bewoners heeft sociale overlast
of criminaliteit ervaren en 14%
ervaart fysieke verloedering. 11%
van onze bewoners voelen zich
wel eens onveilig in de buurt. Het
aantal woninginbraken per 1.000 woningen is van 7,6 in 2012
gestegen naar 12,2. Dat is dus een behoorlijke stijging waar
we aandacht aan zullen moeten besteden.Ook zien we een
stijging in diefstal vanuit motorvoertuigen: van 6,6 naar 12,8
per 1000 inwoners.

Om een vergelijk met de overige wijken te kunnen trekken
kunt u de veiligheidsmonitor op de website van de gemeente
bekijken.
De grootste bron van ergernis blijven te hard rijden in de
wijk en hondenpoep. Samen met de wijken Stiphout, De
Warande en Brandevoort scoort Dierdonk het hoogst in haar
tevredenheidsmeting. Als stad staat Helmond op de 28ste
plaats op de rangordelijst van de AD misdaadmeter en is
daarmee zeven plaatsen in de positieve richting opgeschoven
ten opzichte van 2012. Een trend die we hopelijke voort
kunnen zetten.
Graag wens ik u een hele fijne en veilige zomervakantie toe en
tot in september
Ellen Niessen.

Verder ervaart 21% van de bewoners verkeersoverlast. In
Dierdonk hebben we geen overlast van dronken mensen
of van drugsgebruikers. 5% van de bewoners heeft wel last
van rondhangende jongeren.34% van onze bewoners zijn
tevreden over het functioneren van de politie in de buurt. 6%
is hierover ontevreden. De overige geënquêteerden hebben
geen mening of zijn geen van beiden. 49% van de bewoners
is tevreden over het functioneren van de gemeente en 8%
ontevreden.

De Ruit, in de aanval?
U kreeg hem vast ook in de
brievenbus: de glossy folder die
alle voordelen van “de Ruit” breed
uitmeet.” Juni 2014 Nr 1” staat er
boven, dat belooft nog meer van
deze prachtige (dure) propaganda.
Geen woord over de negatieve
kanten van dit project: dat het
NIET dé oplossing bied, niets over
de doorsnijding van onze stad met
een snelweg die geluidsoverlast,
natuurschade, gezondheidsklachten
voor de bewoners van de aanliggende wijken HelmondNoord, Rijpelberg en natuurlijk Dierdonk brengt.
Niets over hoge kosten waarvoor het geld nog niet bij elkaar
is, laat staan het geld voor “verzachtende” maatregelen.
Geen woord over de weerstand in Tweede Kamer, bij
milieuorganisaties, bij bewoners van het gebied. Geen woord
over de financiële steun die de gemeenteraden van Eindhoven
en Helmond opschortten. Daarnaast is de timing is op zijn
minst een beetje vreemd te noemen. De tweede Kamer
besloot immers een paar maanden geleden dat de minister
een gedegen “Nut en Noodzaak-onderzoek” moest doen.

Eindhoven en Helmond, niet langer voorstanders van dit
wegenplan. Het kan haast niet anders of de verantwoordelijk
gedeputeerde uit onze provincie, Ruud van Heugten, geboren
Helmonder en van ‘02 tot ‘06 wethouder in onze stad, heeft
gekozen voor de aanval. Dat hij in Helmond maar weinig
handen op elkaar krijgt voor de Ruit zou juist hij toch moeten
weten?
Op het moment dat dit stukje ontstaat ligt er ook nog
een bijeenkomst in het verschiet, georganiseerd voor in
het bijzonder de nieuw gekozen raadseden in het Ruitgebied. Het belooft ook daar een lofzang op de Ruit te gaan
worden. In deze bijeenkomst zal onze burgemeester Elly
Blanksma een prominente rol spelen. Haar nevenfuncties uit
hoofde van haar burgemeestersambt (veel op verkeers- en
vervoersgebied) zullen haar daarbij én bij veel ander werk
in de stad in de regio, regelmatig in een spagaat brengen. Ik
hoop dat ze lenig genoeg blijkt dit zonder kleerscheuren te
doorstaan. Het zou zo gênant staan…
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Dierdonkkoor Didoko
presenteert ter ere van haar 10 jarig bestaan, de jubileumshow

Graag nodigen wij u uit om te komen kijken en luisteren op zaterdag
8 november 2014 om 20.00 uur of
op zondag 9 november 2014 om
14.00 uur.

Locatie:
De Cacaofabriek,
Cacaokade 1,
Helmond
(door een foutje in de planning van
de Cacaofabriek is de datum verschoven).
Kaartjes kosten 8 euro voor volwassenen en kinderen (t/m 12 jaar)
5 euro. U kunt deze bestellen via
kaartverkoop@didoko.nl
Wij hopen u allen hier te ontmoeten!

Beste medebewoners van Dierdonk.
Op 30 augustus a.s. gaat een fantastisch nieuw evenement in onze wijk van start.
We krijgen namelijk onze eigen Wijk-Quiz.
We denken dat deze Wijk-Quiz een prima idee kan zijn om tijdens een buurt BBQ, een gezellig samenzijn met uw vereniging
of het eerste treffen van een vriendengroep na de zomervakantie weer eens aan teambuilding te gaan doen. Tijdens
het oplossen van de vragen en opdrachten, eventueel onder genot van een hapje en een drankje, lijkt het ons een mooie
gelegenheid om de hersenen weer eens te prikkelen na de zomervakantie. In enkele andere wijken in onze omgeving is deze
quiz een groot succes geworden met de vraag naar meer.
Wat houdt dit alles nu precies in zult u zich afvragen, nou u haalt om 19.00 uur uw vragen op in ons cultureel centrum
Parkzicht, u gaat naar huis waar u met alle mogelijke middelen de vragen mag gaan beantwoorden, de antwoorden op
deze vragen levert u dezelfde avond tussen 23.00 en 23.30 uur weer in, in Parkzicht. De exacte tijdstippen worden nog
bekend gemaakt. Waarover gaan de vragen denkt u misschien, nou deze vragen kunnen gaan over natuur, techniek, muziek,
politiek, sport, onze eigen wijk enz. Ook zullen er enkele praktische opdrachten tussen zitten ook deze opdrachten zijn zeer
veelzijdig. Kortom zeer gevarieerd en voor ieder wat wils! Natuurlijk zijn 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.
Wilt u zich alvast opgeven of heeft u nog vragen neem dan contact met ons op 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
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Moetniks mededelingen
De langste dag hebben we alweer
gehad. Wat gaat de tijd toch snel!
Maanden lijken wel weken en weken
lijken wel dagen.
Dat doet me denken aan een oud
sprookje dat ik als kind eens las in de
Sjors en Jimmie. Het ging over een kind
dat graag ouder wilde worden. Een fee
bracht uitkomst. Ze gaf het kind een
klos garen en vertelde dat je ouder
werd door aan de draad te trekken. Hoe
langer je trok, des te harder begon de
klos te draaien en het kind werd ouder
en ouder. De fee had ook verteld dat het
leven eindigde als al het garen van de
klos op was.
Enthousiast begon het kind te trekken.
De klos draaide langzaam rond en de
draad viel in een kluwen op de grond. De
klos begon steeds harder te draaien en
het kind veranderde in een volwassene.
Op een gegeven moment, de klos
draaide als een gek in het rond, werd de
kern zichtbaar en de volwassene schrok
hiervan en hield op met aan de draad te
trekken.
Echter… de klos had zo’n snelheid dat
hij door bleef draaien en het laatste
laagje draad verdween. Alles wat de fee
had gezegd gebeurde. En zo kwam de
persoon aan zijn einde.
De les die we uit dit sprookje kunnen
leren is dat je tevreden moet zijn met
het natuurlijke tempo; dat je zaken
niet moet overhaasten en dat je beter

kunt genieten van elke dag en van elk
moment. De tijd gaat vlugger dan je
denkt. En hoe dichter je bij de kern van
je klos komt, des te vlugger lijkt de tijd
te gaan.
MoetNiks levert een bijdrage aan het
genieten door veel activiteiten en door
de mensen mogelijkheden te bieden om
met elkaar in contact te komen.
Zo hebben we de afgelopen maand niet
alleen Jeu de Boules gespeeld, maar ook
twee fietstochten georganiseerd.
De laatste tocht was de Eat and Bike
tocht over de Strabrechtse Heide en
de omgeving van het Eindhovense
Kanaal. Die tocht sloten we af met
een uitstekend diner in het restaurant
Inclusief aan het Montgomeryplein in
Helmond.
Een foto impressie van deze tocht is te
zien op www.dierdonk.eu/fotoalbum .
De extra activiteiten in juli en augustus
zijn:
Woensdag 16 juli Petanquetournooi
met aansluitend de jaarlijkse barbecue.
We beginnen om 13:30 uur met koffie en
gebak. De teams worden samengesteld
en we starten met het spelen van 3
partijen.
Rond 16:30 uur vindt de uitreiking van
de prijzen plaats en om ongeveer 17:00
uur verwachten we met de barbecue
te kunnen beginnen. De kosten voor

deelname bedragen € 10,- per persoon.
U kunt zich, onder gelijktijdige betaling,
tot uiterlijk 11 juli opgeven bij Jeanne,
Rhulenhofweide 10, tel.nr: 512516.
Dinsdag 12 augustus fietstocht met
mini-excursie naar de stadstuin op de
Suytkade.
We vertrekken om 10:00 uur vanaf de
parkeerplaats bij Albert Heijn.
Nicole van de Rijt en Jack Kloft van de
Stadstuin Helmond telen midden in de
stad, op de katoenstraat (Suytkade),
groenten en kruiden. De tuin is ongeveer
1800 m2 groot. Het is een deelproject
van Soet op Suyt “de Nomadische
Moestuin”
Zij telen de producten op via de VELTmethode, zonder gif en kunstmest, en
werken met de natuur mee. Daarom
werken ze met vruchtwisselingsschema’s
en combinatieteelt.
Ze telen ook oergondische groenten bv:
Pastinaak, Aardbeienmelde, Abc kruid,
Brave hendrik, Eeuwig moes, Paarse
wortel, Aardperen etc.
Bij de tuin is ook een kleine winkel
waar de groenten en kruiden worden
verkocht. Dus voor de liefhebbers die
graag biologisch, vers, lekker en gezond
willen eten… u bent van harte welkom.
En mocht u denken, ik zou graag mee
willen helpen in de tuin, er zijn altijd
handjes nodig.

De Stadstuin is
te vinden aan de
Katoenstaat. In
het seizoen zijn de
openingstijden:
maandag/woensdag/
vrijdag/zaterdag
middag van 12.30
uur tot 16.30 uur

Gazet juli/augustus 2014
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Rugbehandeling, scrub,
reiniging van de huid en massage
40 minuten voor € 20,00

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

Gordijnen
Binnenzonwering

0

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

Buitenzonwering
Insectenwering
Vloerbedekking
ZO MOOI...

Laat u verrassen op onze
nieuwe Facebook-pagina:
facebook.com/smitsensmits

www.smitsensmits.nl

Braaksestraat 1
5709 JC Helmond
0492 - 529404
info@smitsensmits.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:
Wijkbewoners die in 2014 met elkaar iets
willen organiseren zoals een barbecue
of spelmiddag of .. kunnen van de
wijkvereniging een financiële bijdrage
krijgen.
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).

Tai Chi

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

secretariaatwijkvereniging@dierdonk.eu
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

Ontspanning van lichaam en geest

Wilt u ook gezond bewegen?
Kom dan meedoen met de cursus Tai Chi in Dierdonk.
(in samenwerking met de wijkvereniging Dierdonk)
Wat is tai chi?

Tai chi is een oud Chinees systeem van oefeningen waarin
de ontspanning van lichaam en geest centraal staan. Van
oorsprong maakte tai chi deel uit van de krijgskunst, maar
tegenwoordig wordt het vooral beoefend voor de meditatieve
ontspanning die de gezondheid bevordert. De tai chi wordt
gegeven in de klassieke korte yang-stijl van Cheng Man Ching.
Deze bestaat uit 46 houdingen die in een vloeiende beweging
achter elkaar worden gezet. Samen vormen ze dan de tai chi
vorm.

Waarom tai chi?

Door het beoefenen van tai chi worden o.a. de gewrichten
soepeler, de bewegingen vloeiender en de lenigheid
verhoogd. Bovendien zorgt tai chi voor meer balans en
evenwichtsgevoel, waardoor het ook werkt als valpreventie.
Verder heeft onderzoek ook aangetoond dat door het
regelmatig beoefenen van tai chi de botten sterker worden,
de bloeddruk lager wordt, het immuunsysteem verbetert en
klachten van mensen met fybromyalgie vermindert.
Bovendien is tai chi een meditatie in beweging, waardoor
het ook alle voordelen van meditatie heeft, zoals
stressvermindering, ontspanning, rustgevendheid, verhoogde
concentratie en het maakt opmerkzamer en bewuster.
In tai chi is een goede lichaamshouding de basis om te kunnen
ontspannen en de cursisten worden hierop individueel
gecorrigeerd. Hierdoor komt een bewustwordingsproces
op gang en de cursist gaat zelf steeds beter voelen hoe een
goede lichaamshouding opgebouwd en in stand gehouden
kan worden, waardoor spanningen in het lichaam losgelaten
kunnen worden.

Voor wie en door wie?

Tai chi is geschikt voor alle leeftijden en kan al vanaf de eerste
les zelfstandig beoefend worden. De tai chi lessen worden
gegeven door Jacqueline Thielen. Zij beoefent al 21 jaar tai chi.

Gazet juli/augustus 2014

Benodigdheden?

Het enige wat nodig is voor het beoefenen van tai chi is
loszittende, gemakkelijke kleding en schoenen met een
soepele zool zonder hak.

Cursusprogramma september 2014 – januari 2015

De lessen worden wekelijks op dinsdagavond gegeven in
Parkzicht (Dierdonkpark 6 in Helmond) van 2 september 2014
t/m 27 januari 2015. Er is geen les op 21 oktober, 23 en 30
december. De eerste les, op 2 september, is een introductieles.
Daarna beslis je of je doorgaat met de beginnerscursus. De
beginners- en gevorderdencursus overlappen elkaar een half
uur.

Kosten

Introductieles:		
€ 6,(2 september van 18:30-19:30 uur)
Beginnerscursus:		
€ 108,( 9 september t/m 27 januari 2015, 18:30-19:30 uur) 18 lessen
€ 108,Gevorderden cursus
( 9 september t/m 27 januari 2015, 19:00-20:00 uur) 18 lessen

Aanmelding

Meedoen met de introductieles/cursus tai chi staat open voor
leden van Wijkvereniging Dierdonk. Als je nog geen lid bent
kun je direct lid worden (zie pag. 2) en profiteer je meteen
van het speciale aanbod van slechts € 6,- per les. Geef je op
voor de introductieles/cursus door een e-mail te sturen met
je naam, adres en telefoonnummer onder vermelding van
introductieles tai chi Dierdonk naar
jacquelinethielen@hetnet.nl of te bellen naar 0492-524250.
Meer informatie: www.taichimovement.nl
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Ik hou van Holland ...
Wil je meer weten over onze club kijk dan
op onze website www.fotodier.nl of mail
naar david_otten@hotmailmail.com

Als lid van de fotoclub krijg je voor de expositie een titel
mee.
Het is altijd een thema waar je mee verder moet. Deze
keer is dat “Ik hou van Holland”. Nou, dan moet je gaan
associëren om op een goed idee te komen. Creatief denken
is dan een noodzaak.
Als ik in mijn dossier duik, dan kom ik wel wat tegen.
Voor de hand ligt natuurlijk de kust, waar ik heel graag ben.
Een zonsondergang boven zee met een schip erbij is mooi.

12

Het is een kwestie van wachten op het juiste moment op
de goede dag. Aan de wandel over een knuppelbrug bij de
Zwarte Polder, Zeeuws Vlaanderen.

Nieuwsblad voor Dierdonk

Louis van de Werff
Kies een laag standpunt met een
groothoek en je krijgt een indruk van de
verlaten schoonheid van ons strand in
de winter. Na een storm, tegenstellingen
op het strand, een aangespoelde PETfles in de prachtige duinen. Weer een
laag standpunt met een groothoeklens
en tegenlicht. Of wat te denken van een
zonnige frisse dag, twee lege wachtende
stoeltjes in de duinen.
Je kunt het ook dichterbij huis zoeken.
Wat te denken van “Tilly Home” hier
in Helmond, dramatisch gemaakt in
Zwart/Wit. Nog dichterbij huis,vanuit
mijn zolderraam, een panorama van een
rolwolk.

Heel ver weg is natuurlijk ook een optie,
want St. Maarten is ook Nederland, toch?
Hiervan getuigt een kiekje van twee
carnavalsvierende dames in de optocht.
Zoals jullie zien zijn er inspiratiebronnen
genoeg. Ben je benieuwd, kom dan
naar de expositie in het weekend van
Kunst In Dierdonk.
Louis van de Werff

Gazet juli/augustus 2014
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De wijkwethouder stelt zich voor
Beste Dierdonkers,
Mijn naam is Erik de Vries. Vanaf 6
mei van dit jaar ben ik wijkwethouder
voor de Binnenstad en voor jullie
mooie wijk Dierdonk. Daarnaast heb ik
‘Mobiliteit, Stedelijk Beheer & Groen,
Wijken en Toerisme & Recreatie’ in
mijn portefeuille. Ik wil me graag via
deze Gazet aan jullie voorstellen.
Vooralsnog een papieren kennismaking.
Maar gelukkig heb ik al verschillende
Dierdonkers mogen ontmoeten in de
tijd dat ik raadslid was. En ik verwacht
dat ik nog genoeg wijkbewoners zal
leren kennen de komende tijd.
Ik ben 35 jaar en geboren en getogen
Helmonder: geboren in HelmondNoord, opgegroeid in Rijpelberg en nu
woon ik met mijn gezin in Brouwhuis.
Na mijn Havo-opleiding op ‘de Knip’ en
mijn HBO-opleiding maatschappelijk
werk en dienstverlening ben ik in 2001
begonnen als maatschappelijk werker
in de gemeente Deurne. In die tijd
raakte ik steeds meer geïnteresseerd
in de politiek en uiteindelijk ben ik lid
geworden van de SP. Deze partij komt op
voor mensen met problemen en kwam
met oplossingen voor de problemen
waar ik als maatschappelijk werker
vaak tegenaan liep. Van het een kwam
het ander. In 2006 deed ik mee met de
raadsverkiezingen en werd ik lijsttrekker
voor de SP in Helmond. Vanaf dat
moment werd ik de fractievoorzitter,
wat ik acht jaar met veel plezier
en inzet gedaan heb. Naast mijn
raadslidmaatschap, heb ik sinds 2007 als
fractiemedewerker in de Tweede Kamer
gewerkt. En nu ben ik dan wethouder in
mijn eigen mooie Helmond.

rechtstreeks benaderen. Zo kunnen
we elkaar niet alleen vlug informeren,
maar ook problemen goed oppakken.
Wijkwethouder en voorzitter kunnen
bijvoorbeeld ook samen door de wijk
gaan om bepaalde zaken te bekijken
en bespreken. Wat mij betreft een heel
toegankelijke, laagdrempelige manier
om voeling te houden met wat er leeft
in de wijk, in jullie geval in Dierdonk.

Wijkgericht werken

De komende vier jaar zijn wijkgericht
werken en participatie belangrijke
onderwerpen voor het college. In
Helmond is wijkgericht werken al
jaren gemeengoed. En dat blijft zo. De
focus en het zwaartepunt moeten in
de wijken liggen: met alle vrijwilligers,
professionals en andere mensen die er
wonen en actief zijn. Zij kennen de wijk
van binnen en van buiten. Wij zeggen
als college dan ook heel duidelijk: de
wijken staan centraal. Wel gaan we
deze werkwijze de komende tijd met
de mensen uit de wijken evalueren. Dus
kijken waar de goede punten liggen en
welke verbeterpunten er mogelijk zijn.

Beginspraak

Een ander belangrijk punt in de visie van
het college is dat er nog meer samen
moet worden gedaan. Dus: co-creatie.
Het is een begrip dat je de laatste tijd
vaak hoort. Het is misschien een beetje

een belegen term geworden, maar
wat wij ermee bedoelen is dat ideeën
vanuit de buurt en de bewoners en
ideeën en beleid vanuit de gemeente
–waar mogelijk– in een vroeg stadium
met elkaar besproken worden. Kijken
waar je elkaar kunt vinden en nodig
hebt. Samenwerken. De tijd dat beleid
kant-en-klaar vanuit de gemeente in
de samenleving werd gedropt, is echt
voorbij. Participatie is het uitgangspunt.
En dat willen we de komende vier
jaar in de praktijk gaan brengen. In
het coalitieprogramma is het woord
“Beginspraak” hiervoor gebruikt; een
perfecte omschrijving hiervoor.
Ik heb in ieder geval veel zin in de
komende vier jaar. Ik hoop dat we
samen Helmond nog mooier en
beter kunnen maken. Zoals het in ons
coalitieprogramma: ‘Mensen maken
de stad’ staat: samen werken aan een
sociale stad, een aantrekkelijke stad en
een leefbare stad. Ik ga me er in ieder
geval voor de volle 100% voor inzetten.

rie s
V
e
d
Eric

Wijkwethouder Dierdonk en
Binnenstad-Oost

Wethouder Erik de Vries bij het wijkcentrum
Parkzicht (fotografie: Pressvisuals).

Wat doet een wijkwethouder?

Alle wethouders vinden het belangrijk
om korte lijnen te hebben naar de
wijken. Iedere wethouder is daarom
wijkwethouder van een of twee
wijken. In de praktijk betekent dit dat
er bij vraagstukken waar dit nodig is,
snel contact gemaakt wordt met de
voorzitter van de betreffende wijkraad.
En omgekeerd, als de wijkraadsvoorzitter
een knelpunt ervaart, dan kan die mij
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Nieuwe bestuursleden wijkraad
Dierdonk stellen zich voor!
Mijn naam is Charles van den Reek, 42 jaar oud en sinds 2010 woonachtig in Dierdonk. Ik ben sinds
1996 gehuwd met Agnes van den Reek-Janssen en sinds 2009 de trotse papa van onze zoon Maarten.
Ik ben werkzaam bij het Amerikaanse farmaceutische bedrijf Merck in Oss als projectmanager Business
Intelligence. Ik liep al langer met de gedachte om mij aan te sluiten bij de wijkraad Dierdonk. Toen ik
een aantal maanden geleden de oproep hiervoor in de Gazet zag staan, wist ik dat er behoefte was
aan meer wijkraadsbestuursleden en heb ik me hiervoor aangemeld. Uit de eerste vergaderingen over
het nieuwe Wijkactieplan 2015-2016, is o.a. het project Ouderenzorg Dierdonk voortgekomen. Dit heb
ik opgepakt en het heet nu “De Zorg Samen Buurt Dierdonk”, deze naam komt voort uit het artikel
Leefbaarheid in Dierdonk, Gazet juni ‘14. Doelstellingen van dit project zijn uiteenlopend. Enkele
voorbeelden, participatie van wijkbewoners, hulpvraag van senioren en een bus (openbaar vervoer)
door Dierdonk.
Ik ben Jochem van den Bogaard, 20 jaar oud, derdejaarsstudent bestuurskunde en vanaf mijn vierde
woonachtig in Dierdonk. Hierdoor heb ik van dichtbij kunnen zien en meemaken hoe de wijk Dierdonk
zich ontwikkeld heeft. Ik voel me dan ook erg betrokken bij zaken die onze mooie wijk aangaan. Een
aantal weken geleden viel mijn oog op een oproep in de Gazet waarbij gezocht werd naar versterking
voor de wijkraad. Ik was meteen geïnteresseerd en na het bijwonen van een wijkraadvergadering was
ik nog meer overtuigd van het feit dat deze functie iets voor mij is. Ik wil me graag inzetten voor de
bewoners van Dierdonk en mijn steentje bijdragen aan de leefbaarheid van de wijk.
Ik ben nu sinds een aantal weken lid van de wijkraad in Dierdonk. Hierbij heb ik, op eigen verzoek, de
portefeuille jeugd gekregen. Mijn rol is met name om de spil te zijn tussen de ‘’gewone’’ wijkraad en de
jongerenwijkraad. Dit lijkt me een erg mooie uitdaging. Het lijkt me namelijk erg leuk om samen met
de jongeren de belangen van de jeugd in Dierdonk te vertegenwoordigen. De stem van de jongeren
doet ertoe!
Ik zou heel graag samen met hen willen brainstormen over onderwerpen die de jeugd aangaan en mee willen helpen me
het organiseren en uitvoeren van activiteiten gericht op de jeugd. Daarnaast wil ik nog meer jongeren actief krijgen voor de
jongerenwijkraad.

Volg de Wijkraad Dierdonk via de multimedia en blijf op de hoogte van de activiteiten in uw wijk!

Wijkraad Dierdonk is vanaf heden te bereiken via Facebook: www.facebook.com/wijkraaddierdonk en via twitter: @dierdonk.
Tot ziens in onze wijk,
Wijkraadvoorzitter Nico Tuip
secretariaat@dierdonk.eu

Hondenfeest op 4 oktober
4 Oktober
Achter de Jumper
Engelseweg 196
Een leuke middag voor onze viervoeters en
hun baasjes(ook aan de kleine baasjes wordt
gedacht)
Wat er precies te doen is blijft nog even een
verrassing, dus je zal even moeten komen
kijken!
Een idee vanuit Honden Werkgroep Helmond
Noord in samenwerking met de Jumper, voor
positieve aandacht voor de viervoeter.
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Een middag vol plezier en nuttige info.
Wil er nog iemand een kraam huren op het
hondenfeest dan horen we dat graag
Het geld komt ten goede van het KNGF
Geleidehonden
hondenwerkgroep Helmond
noord (FB)
hondenwerkgroep rijpelberg(FB)
Hart voor Honden Dierdonk
www.dierdonk.eu

15

laat u verrassen in onze prachtige showroom
EEN VERTROUWD ADRES VOOR HET
PLAATSEN OF LEVEREN VAN
COMPLETE BADKAMERS EN TEGELVLOEREN

Ook tijdens de zomervakantie geopend!
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

Piano in de bagage
Bram gaat met zijn vrouw en
kinderen op vakantie. Zijn vrouw
pakt bijna alle huisraad in, zeer
tegen de zin van Bram. Bij de
incheckbalie aangekomen zegt
Bram, krom staand onder een
loodzware last van volgepakte
koﬀers, tegen zijn vrouw dat ze de
piano ook wel mee hadden kunnen
nemen. Waarop zij antwoord 'Hoor
es Bram, nou moet je niet gelijk op
de eerste dag van de vakantie
hatelijk gaan doen, hoor!' Zegt
Bram op gelaten toon: 'Dat doe ik
ook niet. Onze tickets liggen nog op
de piano.

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 hebben we inmiddels

de top artiest gevonden die
het hoogtepunt van de avond
moet gaan worden en wel
niemand minder dan:

George Baker!

Hij verkocht meer dan 25
miljoen platen en met zijn
band George Baker Selection
scoorde hij de hit ‘Paloma
Blanca’.
De entree voor deze avond
is € 7,00. Kaarten zijn vanaf
1 augustus verkrijgbaar bij
Albert Heijn Dierdonk
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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

Nieuwsblad voor Dierdonk

Vervolg Dierdonkweekend september 2014
Ook zal tijdens deze avond de winnaar van Dierdonk’s Got
Talent zijn of haar winnende act aan het aanwezige publiek
mogen vertonen.
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.

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.

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.
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

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.

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. Wat we zeker begroeten met uw
medewerking is de DIERDONK QUIZ, zie pag 8 en 43.
Met vriendelijke groet:
Ton, Jan, Hans, Annemarie, Roland en Hans
Secretariaat p.a. Hans Jereskes, Schovenhorstweide 12. Helmond

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.

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.
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.
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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 lift,
Fysiotherapie, Hip Hop,
DéDé Danceballet, Darts,
TaeKwon-Do

Avontuur in de bergen.
Jaap was met zijn broertje Guus en met
zijn papa en mama nu al weer drie dagen
in een heel mooi dorpje in de bergen
van Zwitserland. Ze zaten met hun
caravan op een heel rustige camping

in een schitterende omgeving. In het
dorpje, vlak bij de camping waren een
paar winkeltjes en er was het dalstation
van een kabelbaan. Met die kabelbaan
kon je heel hoog de bergen in om daar
prachtige bergwandelingen te gaan
maken. Jaap had al een paar keer naar
de cabines gekeken, die achterelkaar
naar boven gingen. “Wanneer gaan wij
nou eens?”, vroeg hij op die derde dag.
Papa vertelde, dat het kabelbaantje erg
duur was en dat ze niet elke dag zo’n
uitstapje konden maken. Maar morgen,
beloofde hij, dan gingen ze naar boven!
De volgende dag stonden ze al vroeg
klaar voor de grote bergwandeling.
“Zal ik mijn draagbare telefoon
meenemen?”, vroeg papa. Mama vond
dat niet nodig maar papa deed het toch
maar. Je wist nooit wie je nodig kon
hebben.

Zowel Jaap als Guus had een rugzak op
zijn rug en daarin zat wat te drinken
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voor onderweg, een appel en een paar
broodjes. Dat was voor de picknick,
tussen de middag. Met de kabelbaan
gingen ze met zijn vieren naar boven.
Halverwege moest nog een keer worden
overgestapt op een stoeltjeslift en na
een hele lange reis stonden ze boven
op een berg. In de verte zagen ze de
besneeuwde toppen van andere bergen
en zelfs vlak bij het eindpunt van de lift
lag nog een flinke rand zwart geworden
sneeuw.
De rugzakken gingen om (ook papa had
er één op zijn rug) en de wandeling
begon. Eerst ging het een stukje
bergafwaarts, maar later steeg de weg
weer behoorlijk. In de verte zagen ze
een hoge bergtop en daar wilden ze
naar toe proberen te lopen. Maar steeds
als de top wat dichterbij leek te komen
zat er weer een dal tussen. Dus eerst
weer dalen en dan weer flink klimmen!
Toen het tegen één uur liep besloten ze
eerst wat te gaan eten en drinken. De
jongens en papa deden hun rugzakken
af en mama deelde het eten en drinken
uit. Wat smaakte dat lekker, zo hoog
in de bergen. Jaap had al gauw genoeg
van het eten. Hij wilde de omgeving wel
eens verkennen. Opgewonden kwam
hij even later terug. “Jullie moeten eens
komen kijken!”, schreeuwde hij. “Ja
hoor, eerst even mijn broodje en mijn
appel opeten!”, zei papa. Jaap stond
er maar bij te springen en even later
gingen de andere drie met Jaap mee om
zijn ontdekking te bewonderen. Nou,
wat ze zagen was werkelijk schitterend!.
Jaap had een steile afgrond ontdekt
en van waar ze nu stonden konden ze
bijna loodrecht naar beneden kijken.
Daar zagen ze het dorpje liggen. Wat
was alles klein. Toen ze heel goed keken
zagen ze aan het einde van de rij palen
van de kabelbaan hun camping en zelfs
hun caravan konden ze zien staan!
Het eten was op en voor ze verder
gingen lopen mochten de jongens nog
even wat rondrennen. Guus zat Jaap
achterna en Jaap rende lachend weg.
Guus kon hem maar niet inhalen. Soms
liet Jaap hem wat dichterbij komen om
dan plotseling weer achter een paar
grote stenen weg te duiken. En toen
gebeurde het! Opeens klonk er een

vreselijke gil! Papa en mama renden
naar de bergwand om te ontdekken,
dat Jaap was verdwenen! Jaap was
uitgegleden op het gras en vlak bij de
steile helling naar beneden gevallen.
“Ligt Jaap nu helemaal beneden?”, vroeg
Guus angstig. Papa liep langs de steile
helling een bocht om. Gelukkig! Daar
zag hij Jaap. De jongen was een heel
eind naar beneden gevallen en gelukkig
had een flinke struik, die daar op een
richel groeide hem gered. Jaap lag tegen
de struik aan en papa hoorde hem
huilen. “Jaap! We zullen hulp voor je
halen! Blijf zo stil mogelijk liggen!”, riep
papa. Meteen pakte hij zijn telefoon en
belde hij het enige nummer, dat hij in de
omgeving kende, dat van de camping.
De beheerder van de camping beloofde
meteen de bergreddingswacht te bellen
en nog geen kwartier later kwam er
opeens een helikopter aanvliegen. Nog
even later hing het toestel boven de
bergrand waar Jaap op lag. Het deurtje
van de heli ging open en langzaam
daalde een man langs een draad naar
beneden af. Even later stond hij al naast
Jaap. Hij nam de jongen in zijn armen
en samen werden ze de helikopter in
gehesen.
Wat waren Guus, papa en mama blij,
toen de heli even later naast hen op de

berg landde. Jaap kon weer uitstappen
en het eerste wat hij zei was: “Ik was
wel bang! Maar jullie hebben nog nooit
in een helikopter gevlogen en ik wel!”
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Kleurplaat

Doodles gifts op www.yoursurprise.nl		
Oplossingen op pag 31.
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Doodles wenskaarten op www.greetz.nl.
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De Stichting Draaiorgels Helmond zorgt voor muziek in de
Gaviolizaal. Deze is geopend op zaterdag- en zondagmiddag
van 13.00 – 17.00 uur, en op afspraak.
Kom kijken en luisteren naar “Het goud van Helmond” zijnde de
Orgels, ons cultureel erfgoed.
Wordt vrijwilliger bij de Stchting Draaiorgels
Helmond voor het behoud van ons erfgoed.
Meer informatie
op www.draaiorgelshelmond
nl.
j l
1
25 -201
1 57 0
Belangstelling en info: info@draaiorgelshelmond.nl.

Geen parachutes
Eén Nederlander en een
heel vliegtuigje vol met
Belgen gaan met het vliegtuig op vakantie, onderweg
zegt de piloot de bodem
valt uit het vliegtuig,
allemaal aan de bagage
rekken gaan hangen, dat
gaat een hele tijd goed tot
de bagage rekken het gaan
begeven. Zegt de piloot
één iemand moet springen
dan houden de rekken het
weer. De Nederlander
springt, en alle Belgen
klappen

~APPLAUSE PRODUCTIONS~
Arcenlaan 22, 5709 RA, Helmond, 0492-556531,

06-13428098

www.apverhuur.nl

"ALLES VOOR EEN COMPLEET FEEST TEGEN ZEER SCHERPE PRIJZEN"

Zomaar een greep uit ons grote assortiment……

45,Dé loodgieter van Dierdonk
*exclusief materialen

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

3,5 meter: €.35 / 4,5 meter: €.45

1e storing u betaalt € 35,00
incl. voorrijdkosten en uurloon.
2e storing u betaalt NIETS
wij verhelpen deze storing kostenloos

Partytenten: 3*3, 3*6, 4*4, 4*8

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

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

Nieuws van onze wijkagent Hein Albers
woning aan de Coendersberglaan. Di
verse goederen werden ontvreemd.
N.a.v. een tweet-bericht door collega
wijkagent Kamphuis kregen we een
melding dat een buurtbewoonster een
verdachte persoon met een auto had
gezien nabij die woning. Een verder
onderzoek naar de identiteit en die
persoon en de auto met daarbij de
eventuele betrokkenheid bij deze
inbraak loopt nog.

Na de afgelopen periode de HePivakantie te hebben genoten heb ik na
Pinksteren de draad weer opgepakt.
Zoals u mogelijk hebt gemerkt worden
tijdens mijn afwezigheid de zaken
uit Dierdonk waargenomen door de
wijkagenten welke werkzaam zijn in
de wijk Rijpelberg. Dit zijn Francisca
Kamphuis of Henry van Dongen. Mocht
het in de toekomst voorkomen dat ik
niet aanwezig ben kunt u altijd contact
opnemen met één van hen. In dat kader
ben ik weer de vervanger voor hen en
ik zal wat vaker aanwezig zijn in de wijk
Rijpelberg om hen te vervangen.
Over de periode mei heb ik gelukkig
weer weinig zaken te melden.
Aanrijding:
Zondag 11 mei heeft een aanrijding
plaatsgevonden op de Schaarsbergen
dreef. De veroorzakende bestuurder
had de plaats van het ongeval met zijn
auto verlaten. Deze auto werd later
in de nacht wel binnen Helmond aan
getroffen. Het onderzoek m.b.t. die
aanrijding is afgesloten omdat de bena
deelden geen aangiften hebben gedaan.
Zonder aangifte kunnen we geen
dossier opmaken tegen een eventuele
verdachte.
Woninginbraak
Op 28 mei 2014 tussen 07:30 uur en
15:30 uur werd ingebroken in een
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Jeugd
Naar aanleiding van de incidenten m.b.t.
het eieren gooien heb ik 11 jongeren/
ouder gesprekken gevoerd aan bureau.
Toch had ik nog twee meldingen van
eieren gooien ontvangen vanuit de hoek
Arcenlaan.
Er zijn twee jongeren door een buurt
bewoner aangesproken op hun gedrag.
Vermoedelijk waren het twee jongens
welke de wijk Dierdonk als locatie
uitgekozen om zo anoniem mogelijk
hun daden te verrichten. Vanuit de
wijk wel enkele meldingen ontvangen
over overlast door jeugd. De meldingen
kwamen vanaf diverse locaties.
Vernielingen
In deze periode werd aangiftes gedaan
van het bekrassen van een auto en het
afbreken van een spiegel. Ook waren er
vernielingen aangericht aan het dak van
de oude schoolwoning.

Geluidsoverlast
Het mooie weer is voor u als
wijkbewoner natuurlijk weer aanleiding
om meer tijd te verblijven in de tuin
en feestjes worden meer buiten
gegeven. Het gevolg is weer dat we
diverse meldingen gehad hebben van
geluidsoverlast. Er is op enkele plaatsen
gewaarschuwd. Ook hier mogelijk ten
overvloede.
Uw feestjes, hoe gezellig ook voor
uzelf: “Houdt rekening met uw woon
omgeving.” Men zal over het algemeen
begrip hebben dat u een feestje hebt
maar u mag daarbij ook gerust rekening
houden met mensen welke om diverse
redenen even geen zin hebben in uw
feestje. Het zou jammer zijn wanneer uw
feest abrupt moet worden afgebroken
omdat de politie op de stoep staat en
een proces-verbaal uitschrijft.
uw wijkagent

Vissen
Verder heeft de politie weer enkele mel
dingen gehad dat men in de wateren
van Dierdonk aan het vissen is op
plaatsen waar dit verboden is. Er zijn
enkele processen verbaal gevallen
maar ook waarschuwingen uitgedeeld.
Mogelijk ten overvloede wil ik nogmaals
aangeven dat het in de wateren van
Dierdonk verboden is om te vissen.
Ook niet door kinderen “met vaders.”
Hierop zijn twee locaties uitgezonderd.
In het water tussen de Nijendaldreef
en de Zilverschoonbeek is het voor
kinderen tot 14 jaar toegestaan om met
een vergunning van de gemeente te
vissen. Een vergunning is te downloaden
via de site van de gemeente. Nabij
de hoogspanningsmast aan de zijde
van de Wolfsputterbaan mag met een
vergunning/vispas gevist worden.
Nachtvissen is daar niet toegestaan.
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De Bereboot op bezoek bij verzorgingscentrum “ De Eeuwsels”
Onder het motto jong en oud onder elkaar brengen op een
ongedwongen manier, worden er allerlei leuke activiteiten
gedaan met de kinderen van kinderdagverblijf De Bereboot
en de bewoners van “Huize” De Eeuwsels. Oudhollandse
spelen, een balspel, samen fruit eten en het zingen van
kinderliedjes. Het was weer een geslaagde middag! Hier
een aantal foto`s van de activiteiten die wij gezamenlijk
ondernomen hebben.
Tot de volgende keer!

Herinrichting Bakelse Aa van start!
Op 20 juni is het project ‘Herinrichting Bakelse Aa’ officieel
van start gegaan. Ernest de Groot, lid van het Dagelijks
bestuur en de wethouders Anke van Extel-van Katwijk van
de gemeente Gemert-Bakel, Erik de Vries van de gemeente
Helmond en Helm Verhees van de gemeente Deurne staken
letterlijk de eerste schop in de grond.
De komende maanden werkt waterschap Aa en Maas
hard langs de Bakelse Aa. De beek krijgt haar natuurlijke,
kronkelende karakter terug en op landgoed Bakelse
Beemden wordt een waterberging gerealiseerd. Dit gebeurt
door de kades aan te leggen en een hoogwaterstuw in de
Bakelse Aa te plaatsen. Doel van de kronkelende beek en de
waterberging is het voorkomen van wateroverlast in Helmond
en omgeving. Voor de natuur worden daarnaast de oevers
op sommige plekken verflauwd en worden poelen gegraven
Ook worden enkele vistrappen aangelegd. Om het beekdal
te beleven wordt het bestaande wandelpad uitgebreid. De
werkzaamheden duren naar verwachting tot begin 2015.
Overlast voor de omgeving wordt zoveel mogelijk voorkomen.

Midzomeravondwandeling: wandel mee!

Voor geïnteresseerden organiseert waterschap Aa en Maas
op woensdag 27 augustus een midzomeravondwandeling.
Tijdens de wandeling worden de werkzaamheden bekeken
en wordt toegelicht wat er allemaal gaat gebeuren. Ook
wordt uitgelegd hoe het gebied er straks uit komt te zien.
Om te weten hoeveel mensen er mee lopen vragen we
geïnteresseerden zich aan te melden. Dit kan door een mail
te sturen naar lsiebelt@aaenmaas.nl. De wandeling start
om 19.30u en duurt tot uiterlijk 21.30u. We starten in het
wijkcentrum Parkzicht in Dierdonk.

Informatie over de voortgang van de werkzaamheden, de planning en nieuwtjes kunt u vinden op www.bakelsebeemden.nl.
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Rampetampers sluiten seizoen af met BBQ
Zaterdag 28 juni was het weer zover. Ter
afsluiting van het seizoen 2014 hadden
vele leden en jeugdleden en hun ouders
weer gehoor gegeven aan de uitnodiging
voor de jaarlijkse BBQ bij de Prins in de
achtertuin. De ware voetballiefhebbers
konden het niet laten om naar de
wedstrijd van Chili - Brazilië te kijken,
waarbij Brazilië natuurlijk een ding
gemeen heeft met de Rampetampers,
namelijk de kleuren Geel-Groen.
Gelet op het weer is vooraf toch maar
weer een tent opgebouwd zodat ook bij
eventuele regenval we hier geen hinder
van zouden ondervinden.
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Vanaf 17.00 uur druppelde iedereen
binnen en was de tap geopend. Rond
18.00 uur ging de gasfles open werden
de vlees en de visgerechten op de grill
gegaard. De overige koude gerechten
zoals de deels zelfgemaakte salades en
stokbrood konden natuurlijk gewoon
van het buffet uit opgeschept worden.
Onder het genot van een drankje en
hapje werd lekker gezellig bijgekletst, en
ook de jeugd liet het zich goed smaken.
De muziek zorgde voor een perfecte
stemming. Nadat om 24.00 uur de jarige
Mirjam was toegezongen keerde de rust
rond 01.00 weder bij Huize Leenders

Wilt u volgend jaar ook bij deze BBQ zijn
wordt dan lid, bel 0492-517210 of mail
naar secretaris@rampetampers.nl

Carnaval 2015

De voorbereiding voor het seizoen 2015
lopen op volle toeren. De dansgroep
is al weer druk aan het trainen en het
programma voor de zittingsavond 2015
is bekend. Dit wordt binnenkort op
onze website www.rampetampers.nl
gepubliceerd. Wij wensen iedereen een
prettige vakantie
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Imagination bereid zich voor op
European Cup
In de week van 7 tot en met 13 juli 2014
is het zover. Dan mag Twirlvereniging
Imagination gaan deelnemen aan de
European Cup in Duitsland.
Maar alvorens het zover is moeten
de deelnemers deelnemen aan wed
strijden die georganiseerd worden
onder auspiciën van de Nederlandse
Twirlsportbond.
Zo was er allereerst de wedstrijd in
Helmond op 10 mei die georganiseerd
die door de eigen vereniging in sporthal
Suytkade en vervolgens de wedstrijd op
22 juni in Apeldoorn.
Beide wedstrijden waren zeker niet
onverdienstelijk en hebben geleid tot
diverse eerste plaatsen en plaatsingen
voor het Nederlands Kampioenschap.
Voordat de vereniging zich bij de equipe
van Nederland voegt wordt nog éénmaal
deelgenomen aan een groot evenement
wat zal worden in de Topsporthal in
Almere.

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-BalletDans-Ritmische gymnastiek met gebruik
van een baton (twirlstokje) en kan op
verschillende manieren worden be
oefend (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.

Dafne vd Hurk uit Dierdonk die ook deel gaat
nemen in het A-team van Imagination

ALPE D’HUZES - 5 juni 2014 - een onvergetelijke dag!
Donderdag 5 juni hebben wij als Team “KAATJE” 10x de
Alpe-d’Huez beklommen. Team “Kaatje” bestaat uit: Rene
Lammers, mijn zoon Yannick van den Eertwegh en ikzelf.
Als Team kunnen wij tot nu toe € 9.242,92 doneren aan het
KWF. Maar wij willen graag de € 10.000 behalen. En de kans is
groot dat dit gaat gebeuren!
Kledingcontainers en emballagebonnetjes
Nog steeds kan er kleding verzameld worden in de
kledingcontainers. De kledingcontainers staan bij de ingang
van a&h en bij de ingang van bs dierdonk. Dit kan t/m 3 juli.
De tussenstand van de opbrengst van de kledingcontainers is
€ 198,50. Geweldig!!!
Zo kunt u ook nog steeds de emballage-bonnetjes bij a&h
doneren. Alle kleine beetjes helpen! De emballage-bonnetjes
hebben tot nu toe bijna €400,00 opgeleverd.
Langs deze weg wil ik a&h bedanken voor de fijne samen
werking. Bij hen mocht ik een donatie-box voor de emballagebonnetjes plaatsen en dit al vanaf januari. Zij hebben mij ook
de mogelijkheid gegeven om in de hal een kledingcontainer
te plaatsen. Dankzij de medewerking van a&h ben ik aan een
mooi donatiebedrag voor het KWF kunnen komen.
Mijn dank hiervoor!!
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Bedankt voor jullie donaties/ kleding/ emballage-bonnetjes/
motiverende, stimulerende en positieve berichtjes/
kaartjes/ aanmoedigingen.
Marja van den Eertwegh
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Honden wandel
3-daagse 2014

Medi-Seinen:

nieuws vanuit Medisch Centrum Dierdonk

“GROOT HART”

Alle honden- en
wandelliefhebbers
opgelet !
Hondenwerkgroep Rijpelberg, Honden
werkgroep Helmond - Noord en Hart
voor Honden Dierdonk organiseren een
wandel 3-daagse speciaal voor baasjes
en hun trouwe viervoeters. Elke avond
wordt er een wandeling in één van
de deelnemende wijken gelopen. Een
wandeling is ongeveer 6-7 kilometer
lang. Aan het einde van de laatste
wandeling zullen de honden een leuk
aandenken ontvangen aan de Honden
wandel driedaagse!
Wanneer?
3 september,
vanaf De Brem in Rijpelberg
4 september,
vanaf De Boerderij in Helmond Noord
5 september,
vanaf Parkzicht in Dierdonk
Hoe laat?
Elke avond wordt er om 18:30 gestart
Zet deze data alvast in je agenda en loop
gezellig mee met je hond(en)! Schrijf
je in door een mailtje te sturen naar
hondenwerkgroep_rijpelberg@hotmail.com

en vermeld daarbij je naam en het
aantal honden waarmee je deelneemt.
Het inschrijfgeld bedraagt 2 euro per
hond.
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“Dokter kunt u even komen? Breng uw
beste medicijn! Ik heb er nu al jaren last
van ook al doet het niet echt pijn. Maar
ik val voor alle vrouwen, alle vrouwen
op het bal. En dat is te veel om van te
houden. Dokter, het is een spoedgeval!”
(“Groot Hart”, De Dijk, 1998).
Graag wil ik met u spreken over het
bepalen van de urgentie van de hulp
vraag en spoedgevallen in de huis
artsenpraktijk.
Wat is een spoedgeval?
Als definitie zou men uit kunnen gaan
van “hulpvragen die nog dezelfde dag
door de huisarts beoordeeld moeten
wor
den” en voor de avond, nacht,
en week
enden “zorg welke niet kan
wachten tot de volgende werkdag van
de huisarts”. Op de allereerste plaats
wil ik benadrukken dat u in levens
bedreigende situaties ALTIJD 112 dient
te bellen! Immers “daar red je levens
mee”! Het beoordelen van de urgentie
van de hulpvraag wordt triage genoemd
en gebeurt meestal door de praktijk
assistentes. Hier
bij wordt gebruik
gemaakt van proto
collen vastgelegd
in de Nederlandse Triage Standaard
(NTS) opgesteld door het Nederlands
Huisartsen Genootschap (NHG). In de
praktijk kunnen 6 urgentieklassen wor
den onderscheiden, U0 tot en met U5.
Bij U0 is er sprake van uitval van ten
minste 1 vitale functie, bijvoorbeeld
ademhaling of bloedsomloop, hetgeen
overeenkomt met een reanimatie. Bij
U1 is er een levensbedreigende situatie.
Hierbij kunt u denken aan ernstige
pijn op de borst met benauwdheids
ten en / of bewustzijnsdaling.
klach
Of patiënten met neurologische
uitvalsverschijnselen wijzend op een
beroerte. De ambulancedienst wordt

direct gewaarschuwd (112) en de
huisarts gaat meteen naar de patiënt.
U2 betekend spoed. De huisarts moet
de patiënt binnen 1 uur zien. Vaak volgt
hieruit een verwijzing naar de Spoed
Eisende Hulp (SEH) van het ziekenhuis.
Hierbij kan het gaan om patiënten met
mogelijke hartproblemen echter niet
levensbedreigend, kortademigheid of
een ontregeling van de suikerziekte. U3
betekend dringend. De huisarts moet
de patiënt binnen enkele uren zien. Het
betreft dan vaak infecties van de longen,
buikpijn en verwondingen. Bij U4 is
sprake van routine. Er is in dit geval geen
tijdsdruk maar contact met de huisarts
is noodzakelijk. Hierbij kunnen andere
infecties van de luchtwegen, urine
wegen en klachten van het zogenaamde
bewegingsapparaat genoemd worden.
Bij U5 tenslotte gaat het om een advies
en voorlichting.
Enige tijd geleden heb ik een bijdrage
mogen leveren aan het maandblad “De
Dokter” van de Landelijke Huisartsen
Vereniging. In de rubriek “Scherp Ge
steld” werd mij gevraagd te reageren op
de stelling “De huisartsenpost moet ook
de acute zorg overdag voor zijn rekening
nemen”. Zowel vanuit het oogpunt van
de patiënt als vanuit het perspectief van
de huisarts lijkt mij dit niet gewenst.
Huisartsenzorg is in mijn ogen “integrale
zorg” een soort” totaalpakket” met
acute zorg als essentieel onderdeel.
Bovendien, wie kent de patiënt het bes
te. Juist! De huisarts. Ik ben van mening
dat het een regelrechte degradatie zou
zijn wanneer je de acute zorg zou weg
halen uit de huisartsenpraktijk! Acute
zorg hoort erbij en draagt bij aan de di
versiteit en dynamiek van dit mooie vak!
“Neem een ochtend als vanochtend.
Vroeg op, want de zon die scheen. Opge
ruimd loop ik naar buiten en ik zie een
dame en ik denk alleen. Ik dacht dat ze
naar me lachte. Dus vrolijk lach ik naar
haar terug. Maar die boom was haar
vriend. Dokter komt u vlug!” (“Groot
Hart”, De Dijk, 1998).
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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Jeugd(prijs)puzzel. Win een cadeaubon!
Voor de vakantiemaanden hebben we een VIJF
puzzel. De Rebus van vorige maand was toch
moelijker dan gedacht. Veel van onze puzzelaartjes
hadden problemen met het vat en dachten dat het on
moest zijn. Dit maakt het verschil tussen “Vaderdag”
en “onderdag”
De juiste oplossing was: “na
vaderdag komen de feestjes voor geslaagden”
In totaal waren er 15 inzendingen waarvan 9 met de
goede oplossing. Onder deze inzendingen is weer
geloot. Deze keer heeft Jan van Duren, Secretaris van de
Wijkvereniging weer 3 prijswinnaars getrokken die op
25-06-14 hun prijs hebben ontvangen. Op onderstaande foto,
in het doel, de gelukkige prijswinnaars.

De Vijfpuzzel
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Oplossing Vijfjes

Waar moet de oplossing naar toe?

vlnr: Puck Bogaers, Eva de Breet en Julia Martens.

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 de VIJFJES

De uitleg van allemaal vijfjes….

Maar ik zie helemaal geen vijfjes, zeggen jullie. Dat klopt.
Het zijn woorden van 5 letters, die jullie weg moet strepen.
Ze staan allemaal in V-vorm. Twee voorbeelden zijn al
aangegeven en in de lijst aangekruist met een*-je. Deze
voorbeeldwoorden zijn in het diagram dik en rood gedrukt.
Het is weer eens iets anders dan een gewone woordzoeker,
zeg maar een graadje of 2,3,4 moeilijker!! Het kan zijn dat je
een letter vaker gebruikt. De overgebleven 40 letters vormen
een zin van 8 woorden. Dat is de oplossing en stuur je in.
Veel puzzelzoek plezier.

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.

Deelname is weer mogelijk vanaf 7 jaar, tot dat je de
basisschool verlaten hebt. Vermeld je naam, adres,
telefoonnummer, leeftijd en of je een jongen of meisje bent.
Onder de goede oplossingen verloten wij weer 3 cadeaubonnen
van € 10,00.
Uiterste inzenddatum is: zondag 17 augustus 2014.
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De VIJF letterwoorden voor de puzzel
basis
heden
orgel
hitte *
bogen
hoofd
deler
jofel

doorn
onder
erven
roest
frans
sauna
galei
sinds
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gamma
spalk
geeuw
uitje
genre
uiver
godin
veraf *
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Zomaar een dagje: Dierenkliniek Brouwhuis

“Minoes, een bijzondere poes”.
Misschien heeft u Minoes al wel eens
in onze praktijk gezien. Minoes is de
kat die geheel vrijwillig in een bood
schappenmand kruipt en los meege
voerd kan worden naar onze praktijk.
Hij gaat zelf op verkenning in welke
kamer de dierenarts zit en geeft tijdens
het consult netjes aan wanneer hij naar
de bak moet.

Hij is een van onze trouwste klanten,
want hij heeft in zijn jonge leven toch al
veel meegemaakt. Minoes is steeds een
uitdaging voor ons. Hij volgt namelijk
niet altijd het boekje. ‘Hij heeft het
boek niet gelezen. Er zelfs nog niet
naast gezeten’, zei de eigenaar ooit al
glimlachend. Gelukkig heeft Minoes
een zeer alerte eigenaar, die ons veel
informatie en details kan vertellen, die
verdere aanwijzingen kunnen geven
over hetgeen Minoes plaagt.

onder controle leken te zijn. Maar toen
begon Minoes slecht te eten en te
vermageren. Omdat wij in onze kliniek
ondanks bloedonderzoek, echo en
rontgenfoto’s geen antwoord kregen
op onze vraag wat hiervan de oorzaak
kon zijn, werd Minoes overgedragen
aan de specialist in Utrecht. Een aantal
minder voorkomende ziektes en aan
doeningen konden daar worden
uitgesloten en Minoes kwam weer naar
huis met een aantal nieuwe medicijnen
(oa. menselijke anti-depressiva die bij
katten de eetlust stimuleren). Na dit
hele traject konden we weer tevreden
zijn, want Minoes leek goed te reageren
op die ingestelde therapie. Wel meldde
de eigenaar op een dag dat Minoes zich
verslikt had. Natuurlijk werd goed naar
de longen geluisterd of hij hierdoor geen
longontsteking zou hebben ontwikkeld.
Niets wees echter in die richting: geen
gefluit of gekraak was in de longen
te horen. Omdat hij zich echter nog
steeds vreemd gedroeg bij het slikken,
besloten we voor de zekerheid toch een
röntgenfoto te maken van de longen. Tot
onze verbazing was daar een duidelijke
reactie te zien?! Wat er precies aan de
hand was, was echter nog niet duidelijk.
Dus volgde opnieuw overleg met de
specialist in Utrecht. Gedurende 6
weken kreeg Minoes krachtige anti
biotica om een longontsteking in de
kiem te smoren.

Helaas toonde een controlefoto
van de longen na 6 weken geen
duidelijke verbetering. Dus moest
Minoes gespecialiseerde onderzoeken
ondergaan zoals een scan en een
longspoeling.
Deze
onderzoeken
toonden aan dat het om een chronisch
proces ging dat al langere tijd sluimerde.
De longspecialist was erg verbaasd
dat er voorheen geen aanwijzingen
waren geweest om dit te vermoeden:
dat Minoes niet méér last had van
de longaandoening (zoals hoesten of
benauwdheid) en dat er tijdens het
klinisch onderzoek inderdaad niets te
horen was aan de longen zoals gekraak
of fluittonen. Minoes had ons (weeral)
verrast. Uiteindelijk bleek het om een
zeer zeldzame vorm van longontsteking
te gaan, welke niet meer te genezen is.
De prognose was sterk gereserveerd...
Maar ondertussen zijn we ruim een
jaar later en eigenlijk wel tevreden. De
blaas en de darmen blijven soms nog
wel opspelen, maar de longklachten
zijn voorlopig onder controle. Van een
bijzondere kat gesproken...
Joke Jolling, dierenarts
Wilt u meer weten over dierenkliniek
Brouwhuis?
Kijk dan op www.dierenkliniek.com of
volg ons op onze Facebook-pagina.

Zo werd er na meerdere onderzoeken
vastgesteld dat Minoes chronisch last
heeft van zijn blaas én van zijn dikke
darm. Medicijnen die ondersteunend
werkten voor het ene orgaan, bleken
de functie van het andere orgaan tegen
te werken. Na langere tijd zoeken waar
het evenwicht lag voor Minoes en
aanpassen van de dosissen, brak er
een periode aan waarbij de klachten
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Groep 8D van basisschool Dierdonk wint!
allen weer terug gefietst naar huis. Tot
slot: het was echt een top dag!

Toen de kinderen van groep 8D in november de mogelijkheid kregen om
een wens-zin of droom-zin te verzinnen, hadden ze nooit verwacht om op
5 juni zo’n mooie middag te beleven.
De mooiste ingezonden zinnen, dromen en wensen zouden gebruikt worden voor het futuristische kunstwerk
‘Hello Future’ op het nieuwe station in
Helmond.
Het insturen van de zinnen, heeft geleid
tot een uitnodiging om de officiële ope
ning van het station bij te wonen en
uiteindelijk tot het winnen van een prijs.
Ik schrijf dit stukje een dag na deze
opening en de glimlach is niet meer van
mijn gezicht, of die van de kinderen te
Juf Astrid
krijgen. 			
Opening station Helmond
Door Juul en Medy uit groep 8D
Donderdag 5 juni zijn we met de hele
klas naar de opening van het station
in Helmond geweest. Het was een
super leuke dag want Hans Klok was
er ook en gaf een show! 8 kinderen
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uit onze klas mochten aliën spelen en
moesten rondjes om het kunstwerk
rennen en een rol uitrollen waar de
winnende zinnen opstonden. Onze
winnende zin was: Je dromen liggen
bij de volgende halte. De andere 20
kinderen mochten kijken naar de show.
Toen dat was geweest werd de juf naar
voren geroepen en ze vertelden dat
wij ook gewonnen hadden met de hele
klas en dat wij naar de bioscoop mogen
en dat iedereen uit de klas een gratis
treinkaartje kreeg!
Nadat het kunstwerk was onthuld gaf
Hans klok een show en dat was echt
super vet! Hij had super leuke trucjes!
Na de show wilden de klas met Hans
Klok op de foto en heel graag een
handtekening. Directeur meneer Pieter
had voor ons geregeld dat het kon en
dat we allemaal een handtekening en
foto kregen van Hans Klok! Na de foto
en de handtekeningen zijn we met zijn

Helmond Station Grote heropening
Door Finn, Robin en Kevin uit groep 8D
Donderdag gingen we met de klas naar
het station omdat we waren uitge
nodigd. 8 Kinderen moesten aliëntjes
spelen, die stonden voor de toekomst.
De kinderen werden geschminkt en we
moesten wachten tot ze klaar waren.
We waren de enige kinderen. De ali
ëntjes moesten rond rennen met een
spandoek daarop stond de winnende
zin, die was van een vrouw. Haar zin
was: nooit meer het spoor bijster, een
enkeltje geluk, zij won een iPad.
Wij, groep 8D van Bs Dierdonk hadden
de andere prijs! De zin was: Je dromen
liggen bij de volgende halte (verzonnen
door Robin Nabben). Wij mogen een
keer gratis naar de bioscoop en ook
nog een dag gratis reizen met de trein.
Daarna trad Hans Klok op. We liepen
daarna terug naar de fietsen, toen
kwamen we de organisator tegen en die
vroeg of we een handtekening wilden.
Hij nam ons toen mee naar Hans Klok
en we mochten een handtekening op
onze speelkaarten die Hans Klok tijdens
de show naar ons had gegooid. Het was
een geslaagde middag!
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WELKOM!
Meld je aan voor de yogalessen in
september en zorg voor je balans

UW SPECIALIST IN:
COMPLETE BADKAMERS
EN VERWARMING

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

Dian van der Weiden
WWW.YOGA-HELMOND.NL
0655 327 968

Horstlandenpark 4

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

5709 MB Helmond
Gevestigd te Dierdonk

www.josvanheugten.com

OPRUIMING
MET KORTINGEN

20%
TOT 60%

VAN

1500 M2 SLAAPVOORDEEL

De hobby van …Rudi van Heugten
We vragen de mensen achter de adver
tenties in ons wijkmagazine naar hun
hobby of vrijetijdsbesteding. Dit keer
komt Rudi van Heugten van Jos van
Heugten CV en Installatietechniek aan
het woord.
Karten
Het was een paar maanden wachten
vanwege de drukte in de zaak en daarna
wat schuiven in de agenda’s maar uiteindelijk lukte het om Rudi van Heugten te
spreken te krijgen. Rudi is met zijn vader
Jos eigenaar van Jos van Heugten CV en
Installatietechniek, een technisch bedrijf
gevestigd aan Horstlandenpark 4. Hij
heeft een bijzondere hobby: karten.
In het verrassend grote pand wordt ik
hartelijk welkom geheten in de toonzaal
tussen de meest fraaie radiatoren.
We komen bij toeval te praten over botbreuken bij ouderen en Rudi haakt in
met de mededeling dat hij met zijn hobby nog nooit een ongeluk heeft gehad.
Bescherming
Rudi vertelt dat het ook bijna onmogelijk
is om iets te breken bij het karten omdat
hij naast een helm stevige bescherming
draagt in de vorm van een met polyester versterkte band om zijn ribben. En
alhoewel de snelheden soms erg hoog
zijn, op een binnenbaan kan zo’n 60 km
per uur gehaald worden, buiten kan dat
oplopen van 130 km p/u op een kartbaan tot wel 160 km p/u op een racecircuit als Zandvoort; het zijn geen skelters
en zeker geen botsauto’s, zegt Rudi.
Op die binnen en buitenbanen rijden
ook heel verschillende karts. Op de binnenbaan, die zo’n 600 m lang is, rijdt
een kart met 5,5 PK vermogen en op de
buitenbaan, die zo’n 1000m lang is, rijdt
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een kart met 45 PK. Optrekken van 0 tot
100 kan in 3 seconden… Geen wonder
dat bescherming nodig is. Zeker in de
bochten die soms met 80 km p/u gereden worden zijn de G-krachten hevig!
Dat komt dicht in de buurt van de wijze
waarop formule 1-rijders in hun bolides
zitten! De karts voldoen dan ook aan
strenge veiligheidseisen waaronder rubber bumpers.
Vijf karts
Daarnaast zijn er strenge milieueisen
t.a.v. uitstoot en geluidshinder die regelmatig worden aangescherpt. Dat maakt
de dure hobby nog duurder maar Rudi
toont er begrip voor. Hij bezit vijf karts
waaronder één van zijn vrouw, die de
hobby ook bedrijft, en één van zijn 4-jarige dochter die heel voorzichtig haar
eerst schreden op het kart-pad zet. Het
meisje is al helemaal weg van de sport.
Van de 5 karts is er één helemaal door
Rudi zelf gebouwd, vanuit losse onderdelen. Luchtfilters en geluidsdempers
ook uiteraard. Als hij mij deze kart trots
laat zien aan het eind van ons interview
zie ik een grote sticker erop met een Europees milieukeurmerk.
Dure hobby
Rudi’s hobby ontstond toen hij, naast
het jarenlang opknappen van een oude
Volkswagen Kever, iets zocht waarmee
hij meteen kon rijden. Via Marktplaats
bleek dat nota bene een collega uit
Helmond zijn kart weg wilde doen.
Wedstrijden rijdt Rudi niet, dat is niet te
combineren met de storingsdiensten en
offertes (aan huis) die hij voor het installatiebedrijf in de avonduren en de weekends doet. Het blijft bij regelmatig een
dagje rijden op de baan in Oss, Venray

of Eindhoven. En af en toe een uitstapje
naar de baan in Kerpen in Duitsland,
waar ook Michael Schumacher zijn thuis
basis had. Dat is meer dan genoeg want
het is wel een heel erg dure hobby!
De kleine compacte bandjes zijn na een
dagje rijden op, versleten. Een dan moet
er een nieuwe set gekocht worden en
daar komt de brandstof, de baan huur
en het onderhoud nog bij. “Ik hoop dus
op veel badkamer en CV-klanten”, grapt
Rudi.
Sleutelen
Het voordeel bij deze dure hobby is het
technisch talent van Rudi. Hij spaart een
monteur uit. Sleutelen doet hij graag,
ook aan zijn Kever. Het zat er al vroeg
in. Hij is een jaar naar het VWO geweest
maar hij was liever meteen naar de LTS
gegaan. Zijn cijfers waren goed maar zijn
hart lag er niet. Hij sleutelde al jong aan
zijn fiets en later aan brommers. Na een
meeloop dag op de LTS is Rudi overgestapt en met veel plezier heeft hij techniek tot zijn vak gemaakt.
Kart-club
Zijn hobby deelt Rudi van Heugten graag
met anderen. Met zijn vrouw en tegenwoordig ook met zijn dochter. Maar via
zijn club, de Peel-IJsselstein, zijn ook al
eens 20 kinderen van Happy een hele
dag vermaakt op de kartbaan. Dat gaf
die kinderen maar ook Rudi en zijn clubmaten erg veel plezier. Het is een leuke
groep daar op de kartbaan die het goed
met elkaar kan vinden. Er heerst een
goede sfeer.
Bedrijf
Die goede sfeer heerst ook in het bedrijf
van Jos van Heugten CV en Installatietechniek heb ik gemerkt. Jos liet het
interview graag aan zijn zoon over maar
hij komt wel even trots vertellen hoe
fijn ook hij deze sport vindt. Als ik met
Rudi naar het magazijn achterin loop om
zijn karts te aanschouwen merk ik dat
werknemers die daar bezig zijn rustig
doorgaan met hun werk. Hier gaat men
respectvol met elkaar om. Dat kan niet
anders dan ook in de klantcontacten
zo zijn. Nieuw of onderhoud? Hobby of
werk? Deze mensen weten wel hoe het
aan te pakken!
(Zie de advertentie op blz 34.)
Mirjam van der Pijl
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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

| Bakel

12:00 uur

Oók voor reparatie & onderhoud
met gratis haal- en brengservice!

18:00 uur

Voor reparatie & onderhoud van alle merken auto’s, bedrijfswagens en campers kunt u bij ons terecht. Auto Mertens
beschikt tevens over een High Tech Center, dit is een unieke
verzameling van specialistische analysemiddelen en hoogwaardige kennis van de moderne autotechniek.
Scan de QR-code voor meer informatie of kijk op www.automertens.nl

4
4
4
4
4

Uw mobiliteit is onze zorg!
Bakel | Bolle akker 13
T. 0492-340765
E. bakel@automertens.nl

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

Groente & Fruit
José

Vlomanshof 16
5761 JA Bakel
06-41499703
info@flinkersbouw.nl
www.flinkersbouw.nl

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 complee
T:
0492-341331,
0492-340342
Zi k & Kop rw
E:groenteenfruitjose@kpnmail.nl

Audio/video
Witgoed
Telefonie
Reparaties
Satelietontvangst

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

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

Schoolstraat 6
5761 BV Bakel
www.drogisterijkanters.nl

Vlees bedoeld is...
Op DinsDagmiDDag zijn wij geslOten

24/7

Óok voor
autoverhuur

b e re

ik b aa
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Auto Mertens verhuurt ook
(bestel-) auto’s.
Kijk op de website voor
een volledig overzicht
van onze huurauto’s.
www.automertens.nl

Voor uw frietwagen-catering
op locatie

Johan Slegers

VAN TIEL
Dorpsstraat 29

BAKEL
info@johanslegers.nl
Tel. 06 537 604 75
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Reach out foR summeR 2014
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GIPSPLATEN



Werkt u nog met Windows XP?
Informeer naar de mogelijkheden
van upgraden of vervanging.
Service en uitleg bij u thuis.
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 •

■ Nieuwbouw ■ Verbouw ■ Renovatie
■ Onderhoud ■ Traprenovatie
06 41499703
www.flinkersbouw.nl
info@flinkersbouw.nl

Tot ziens in Bakel!

Juli 2014 in het Annathater
Auditie voor kinderen en jongeren in het
Annatheater

Spring Kinderopvang komt cultuur opsnuiven
in het Annatheater

Eind januari 2015 speelt toneelgroep Vreemd Beest, het
huisgezelschap van het Annatheater, “De nieuwe kleren van
de Keizer”. Daarvoor zoeken we 4 kinderen/jongeren die mee
willen spelen. Kinderen en jongeren met spel -en zangervaring
zijn van harte welkom om auditie te doen.

Van 14 tot en met 17 juli zullen de kin
deren van de
vakantie-BSO’s van Spring een onvergetelijke week in het
Annatheater beleven.

Vreemd Beest is in 1992 opgericht en heeft in de loop der jaren
vele succesvolle producties op de planken gebracht zoals “Het
testament van de hond” en “De goede mens van Sezuan”.
Het gezelschap heeft een geheel eigen, alom gewaardeerde
speelstijl ontwikkeld: fysiek en emotioneel expressief.
Wil je meespelen?
Kom dan donderdag 3 juli om 19.00 uur auditie doen.
Informatie en aanmelding:
Lavínia Germano, tel.: 0492 54 75 73 /
laviniagermano@annatheater.nl
Kijk ook op www.annatheater.nl rubriek “Vreemd Beest”.
Per dag krijgen de kinderen vier work
shops die verzorgd
worden door Lavínia Germano, theaterdocent in het
Annatheater en vier andere kunstvakdocenten. Aan het einde
van de dag presenteren de kinderen wat ze in hun laatste
workshop hebben geleerd of gemaakt.
Het doel van de theaterweek is kinderen van vier tor
twaalf jaar op een laagdrempelige manier kunst en cultuur
te laten ervaren, door ze kennis te laten maken met de
verschillende disciplines binnen het theater. Door middel van
de presentaties aan het einde van de dag maken de kinderen
mee hoe het voelt om in een theaterzaal te zitten of op een
podium te staan.
Een aantal jaren geleden is Spring begonnen om samen met
het Annatheater in de eerste week van de zomervakantie
een week vol cultuur en creativiteit te organiseren. Een
medewerker van Spring vertelt: “Van kleuter tot tiener: iedere
deelnemer laat zijn of haar talent zien. Het is mooi te zien hoe
de kinderen, jong en oud, in een ontspannen sfeer dansen,
kunstenaars zijn, muziek maken en toneelspelen.”
Met dit project doen dit jaar voor de eerste keer ook andere
instanties mee zoals het Gemeentemuseum Helmond,
Bibliotheek Helmond-Peel, het Kunstkwartier en Stichting
Beeld. De organisatie is in handen van Cultuur Contact.
Het Annatheater is gelegen aan de Engelseweg ter hoogte van
het NS-station.
Het adres is Floreffestraat 21a, Helmond.
Telefoon: 0492 475255,
e-mail: info@annatheater.nl
Voor meer informatie kijk op:
www.annatheater.nl.
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Zomerkampen: van Valkenburg tot Terschelling
De scouts (10-14 jr.) gaan elk jaar met de
fiets op kamp en dit jaar fietsen ze naar
de Veluwe. Zij vertrekken op vrijdagavond 11- juli richting Gelderland maar
zullen eerst ergens onderweg nog overnachten op een boerderij voordat ze de
volgende dag de laatste etappe richting
de het eindpunt vervolgen. De scouts
slaan uiteindelijk na 90 km hun kamp
in Hoenderloo. Ook hun programma zal
boordevol avontuur zitten, maar ook
hierover mogen we nog geen tipje van
de sluier oplichten.
Op het moment dat u dit in uw wijkblad
leest zitten wij met onze leden al volop
in onze zomerkampen en of in de voorbereidingen ervan. Wij willen u graag
laten weten waar we met onze leden
naar toe gaan in deze zomervakantie.

Voor onze explorergroep (14-18 jr.)
wordt het een hele lange fietstocht, zij
gaan namelijk met de fiets naar Harlin-

bandjes geplakt zijn en dat je in goede
conditie bent!!!!!!
Onze jongste speltak, de plusscouts
(21-65 jr.) heeft het seizoen inmiddels
afgesloten met een weekend In het
Zuid-Limburgse Valkenburg. Onze activiteiten bestonden uit een ondergrondse
fietstocht door de mergelgrotten, het
bezoeken van een plaatselijk Mexicaans
restaurant en op zondag zijn we nog
een fort ui WO2 gaan bezoeken in Eben
Emael in België. Kunt dus niet zeggen
dat we niet goed bezig zijn geweest.
Ons nieuwe seizoen starten we weer
met een gezamenlijk openingsweekend
in Someren op 29-30-31 augustus. Heb
ben wij je interesse gewekt en denk je

De bevers (4-7 jr.) gaan in het weekend
van 4-5-6 juli naar Drunen. Zij verblijven
daar in een blokhut van Jong Nederland
en zullen dit weekend helemaal op gaan
in het spelen in een grote speeltuin in
de buurt.
De welpen (7-10 jr.) vertrekken op zondag 13 juli naar Bergen op zoom om
daar hun zomerkamp te gaan beleven.
Volgens welpentraditie verloopt zo’n
welpenkamp geheel in thema, helaas
mag ik nu nog niets vertellen wat het
thema voor dit jaar zal zijn, want dan
zou de verrassing er af zijn. Wat ik wel
zeker weet is dat het 6 dagen volop genieten is voor de welpen, voordat ze op
zaterdag 19 juli weer moe en voldaan
terugkeren van hun zomerkamp.
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gen. Dit is een fietstocht van zo´n 260
km. Hier gaan ze drie dagen overdoen
voordat ze op zondagavond de boot bij
Harlingen richting Terschelling nemen.
Hun kamp zal dan gaan plaatsvinden
op dit Waddeneiland. Dus zorg dat de

dat Scouting ook wel iets voor je zelf of
voor je kinderen kan zijn neem dan eens
een kijkje op onze website voor meer
informatie.
www.facebook.com/scoutingpaulushelmond

www.scoutingpaulus.com
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Konings

voor Verf en Behang

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

0492 - 51 78 61
•
•
•
•
•

Ook voor particulieren!

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

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

Met trots maken wij het programma van 2014 bekend! Pop,
rock, ska, reggae, salsa, latin, Nederpop en ga zo maar door.
Kijk snel bij programma 2014. Het beloven dit jaar zeven
zomerse vrijdagavonden te worden in de Helmondse
kasteeltuin. We starten de concertreeks op vrijdagavond 4
juli om 20:30 uur. Als klap op de vuurpijl vindt op 18 juli het
100ste concert plaats. Dit belooft een groot spektakel te
worden! We hopen er samen met u een schitterend seizoen
van te maken en verwelkomen u graag
op 4 juli tijdens het eerste concert.

Parochie H. Lambertus
Vooraankondiging Eerste
Communie 2015
Onze parochie organiseert jaarlijks voor
kinderen die daar aan toe zijn (vaak
groep 4) ‘De Eerste Heilige Communie’.

doopsel, en voor de ouders om te
groeien in hun geloof.
Wij beginnen in het najaar met
individuele ‘intake’ gesprekken. Voor
ouders en kinderen zal er een uitgebreid
programma zijn om een goede band met
Jezus op te bouwen, met ontmoeting,
gebed en de Bijbel.
Opgave voor de intake-gesprekken en
het downloaden van een aanmeldingsformulier vindt u na de zomer op de
website: www.heiligelambertus.nl.

Voor kinderen is dat een mooie kans
om de volgende stap te zetten na hun

Ziekencommunie, iets voor u?
Soms kunnen parochianen door
ouderdom of slecht-ter-been-zijn niet
meer naar de kerk. “Dan kijken we wel
naar de Mis op TV” zegt men dan. Dat is
inderdaad heel goed. Maar wil men dan
niet ook nog eens ter communie? Dat
zou ook heel mooi zijn en het kán ook.
Diaken de Vries en pastor Koopmans
willen best de H. Communie thuis
brengen.

Houd ook de september-editie van dit
blad goed in de gaten.

Als u in een van de zorgcentra woont
waar maandelijks een H. Mis is, kunt u
ook na de viering de H. Communie op de
kamer ontvangen.
Aarzelt u vooral niet om u even te
melden!
• pastor W. Koopmans, Tel. 477255,
E pastorkoopmans@live.nl
• diaken drs. P.C.G. de Vries, Tel.
476345
E diaken@heiligelambertus.nl
(Op de foto de communicantjes van mei 2014)

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
ma, wo, vr 19.00u
Weekdagen: Jozefkerk. 		
		
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
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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
Afscheid van ds. Christien
Flier op 11 mei 2014; tien jaar
van verandering.
Door Wilfred Achthoven Voorzitter
kerkenraad

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. Corine Beeuwkes – van Ede
voor crisispastoraal
Speelweide 44, Bakel,
(
085-7604455
Hilgert Bos
Berkenheuveldreef 22
( 528741
Joke van der Vange
Arcenlaan 10
( 559372
Cathy Erbrink
Berkenheuveldreef 5
( 558281
Fien van Duren, diaken
Ockenburghpark 78
( 514120
  

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

Op zondag 11 mei 2014 hebben wij als
gemeente afscheid genomen van ds.
Christien Flier in een feestelijke dienst
waaraan medewerking verleend werd
door het Helmonds Kamerkoor. Ds.
Christien Flier begon in onze gemeente
op 4juli 2004. Zij heeft in die tijd in onze
gemeente vele mensen terzijde gestaan
en geïnspireerd, in o.a. de eredienst, het
pastoraat en vorming en toerusting.
Zij heeft op veel terreinen dingen in
beweging gezet om het beter te maken.
Ik denk daarbij aan het pastoraat wat in
zijn huidige nieuwe opzet beter is gaan
functioneren. Daarbij is zij, voor velen
onzichtbaar, altijd een steun geweest
voor onze mensen in de wijken. Ook
haar Vormings- & Toerustingswerk kent
een trouwe schare aan deelnemers.
De bijzondere onderwerpen die ds.
Christien Flier in de afgelopen jaren
heeft behandeld hebben velen van ons
veel inzicht en plezier gegeven.
In haar laatste kerkenraadsvergadering
sprak ds. Christien Flier van tien jaar
die in het teken gestaan hebben van
de verandering. Zij kijkt erop terug als

goede jaren en wij evenzeer. We hebben
diep respect voor hoe zij haar werk voor
onze gemeente gedaan heeft en altijd
het belang van de kerk en gemeente
voor haar eigen belang gesteld heeft.
Werkplek Predikant en
ontmoeting
Naast de werkplek voor de predikant in
onze kerk wordt er achter de schermen
gewerkt aan plannen om de inrichting
en sfeer van Trefpunt en het Valkennest
te verbeteren en geschikt te maken
voor meer ‘ontmoetingen’ met mensen
van binnen en buiten onze kerk. Het
neemt allemaal wat tijd in beslag als je
dit goed wilt aan pakken, maar we gaan
ervan uit dat we in het najaar op een
gemeenteavond onze plannen kunnen
presenteren, toelichten en bespreken.
WWW. KERKDIENSTGEMIST. NL
Op bovengenoemde website zullen
vanaf heden onze kerkdiensten live te
volgen zijn en tevens naderhand ook te
bekijken zijn. U klikt aan Noord Brabant,
Helmond, Bethlehemkerk en dan even
naar beneden en daar ziet u de diensten
die opgenomen zijn.
Amnesty International
In de wijk Dierdonk zijn we gestart om
brieven te sturen aan de regeringen van
landen, waar mensenrechten geschon
den worden/werden. We zijn met twee
mensen, maar meer ‘schrijvers’ zijn wel
kom.
De brieven worden gekopieerd van de
website van Amnesty en hoeven door
ons alleen van datum en afzender te
worden voorzien. We schrijven de enve
loppen en kopen de postzegels.
Van de website kiezen we drie brieven
uit die ons het meest raken.
Wie mee wil doen is van harte welkom.
We komen bij elkaar elke 2e woensdag
morgen van de maand. We zijn begon
nen bij mij thuis bij Carla
Hordijk Sprengenbergwei
de 45. Telefoon 510593
Geslaagd
Wij feliciteren alle ge
slaagde leerlingen met het
behaalde diploma, spe
ciaal: Annemarith Visser
Martin Tel, Anne van de
Berg. Veel succes verder.
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Zie ook pagina 6
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FLINK UITGEBOUWD
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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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‘Meetbaar meer verkopen!
De laatste maanden kunnen zowel wij als onze collega’s in het vak, vaststellen dat
er meetbaar meer verkopen binnen Dierdonk zijn: zeer positief!
Dit heeft als logisch gevolg dat er weer enigszins ‘schaarste’ ontstaat op de markt.
Met de wetenschap dat er vanuit de vraagzijde helaas ook nog wel eens ‘nee’ moet
worden verkocht, hierbij dan ook mijn oproep aan bewoners van Dierdonk die op
het punt staan hun woning te willen gaan verkopen, contact met mij op te nemen.
Wellicht kan ik iets voor u betekenen. U kunt mij bereiken op: 0492-549055 of
per e-mail op: alwin@woonplezier.nl Ik verneem graag uw reactie!’

Alwin Greefkes, Makelaar

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

