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Knutselclub
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contactpersoon vacature
De fotoclub van Dierdonk
www.fotodier.nl
stevenlangewouters@hotmail.com
(06-20673277

  DIERDONK

informatie : Edwin Augustijn
Wilgenroosbeek 13,
Edwin@OSDierdonk.nl
Scouting Paulus Helmond-oost / Dierdonk
Blokhut: Bakelsedijk 208,
5703 JH Helmond.
Info: P. Sanders,
(542730
Wethouder Hamacherplein 14
Gezellig bridgen bij “One Down”.
One
In Parkzicht op maandagavonden.
Down Mevr. W. Nourredine (524889,
www.nbbclubsites.nl/club/30014
Liedertafel ’t Akkoordje
Mevr. J. Nooijen (06 26991756
info: pr@akkoordje.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
Informatie:
tafeltennis.dierdonk@yahoo.it

Telefoonnummers
Alg. Politienummer
(0900-8844
Wijkagent F. Kamphuis via (0900-8844
mail: francisca.kamphuis@politie.nl
(512021
Basisschool Dierdonk
Dierenambulance
(513971
(140492
Gemeente (Meldingen)
Kruiswerk Peelland
(0900 8998636
(522109
Parochie H.Lambertus
Wijkopzichter Dhr. Paul Linders
mail: p.linders@helmond.nl
Opbouwwerker LEVgroep (06 14871295
Ziekenhuis Elkerliek
(595555
Apotheek uitdeelpost Dierdonk
Waterleliesingel 16
(522016

Recepten afgegeven vóór 12:00 uur kunnen
van 14:45 uur tot 15:30 uur worden opgehaald.

Centrale Huisartsen Post
(alleen spoed)
(0900 - 8861
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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
(088 2088200
met een voorsprong
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Weer aan de slag
Met de fijne zonnestralen van de laatste
dagen, nemen we afscheid van de vakantie. Weer naar school, weer aan het werk
en weer een nieuwe Gazet. Wij hopen dat
u allen een fijne, ontspannen en rustgevende vakantie heeft gehad, waarbij ik u
oproep, nu u weer fris en fruitig bent, na te
willen denken over, en te voldoen aan de
oproep van onderstaande 2 zaken. Beide
zaken zijn belangrijk voor de continuïteit
en leefbaarheid in onze wijk
Wegens de vakantie kwam ver over de
deadline nog belangrijke kopij binnen,
waardoor we tot 2x toe de paginaplanning hebben moeten herzien en zelfs de
Gazet 4 pagina’s dikker hebben moeten
maken. Voor ons als redactie betekent dat
extra werk. Ook wij zijn vrijwillig bezig, wat
uiteraard niet vrijblijvend is. Toch trekt dit
een sterke wissel op een redactie van 3
personen. Graag zagen wij dan ook onze
redactie uitgebreid met 1 á 2 personen.
Informatie redactie@dierdonk.org
Tot zover even ons eigen belang en als u
het stukje op pagina 6 leest kunt u zien dat
het ook in het belang is van de wijkvereniging is, evenals de oproep voor invulling
van de vacature voor penningmeester van
de wijkvereniging en die van de leiding van
de knutselclub.
Nu over het wijkgebeuren. Fijn om bij
de politie te kunnen lezen dat er tot de
datum van de deadline, ondanks de vakantie, geen woninginbraken zijn geweest
in Dierdonk. Zou dit ook te maken kunnen
hebben met onze buurtpreventie die op
enkele plaatsen als van start is gegaan
in onze wijk. Of zou dit te maken kunnen
hebben met onze zorgzame wijk? Zomaar
wat stukjes die u leest in deze Gazet betreffende politie en wijkraad. Maar ook
stelt de nieuwe voorzitter van de wijkraad
zich voor, en daarbij ook de melding van
het vertrek van wijkraadlid Jochem van
den Bogaard.
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De Gazet van september en zoals te doen
gebruikelijk op de voorpagina de hoofdact
“The Blues Brothers Tribute” van de Dierdonkdagen die ook dit jaar weer plaats
vinden maar dan in een nieuw jasje en op
een nieuwe locatie.
Moet Niks heeft zijn jaarlijks Jeu de Boules
toernooi, dit jaar bij prachtig weer, achter
de rug en laat weten wat ze in september
in petto hebben. Toneelgroep Maskarde
kondigt het nieuwe stuk wat in maart
op de planken komt nu reeds aan, en de
Stichting Draaiorgels Helmond laat wat
weten over de Open Monumenten Dagen
maar ook over het optreden van ons eigen
Dierdonk Koor DiDoKo te midden van de
draaiorgels op Zondag 4 oktober. Over
deze stichting Draaiorgels Helmond leest
u overigens ook in onze politieke Column.
Voor de jeugd natuurlijk weer onze jeugdpagina’s met wederom dank aan onze
wijkbewoner Ray Nicholson die al jaren
“tekent” voor de kleurplaat en spelletjespagina. Lees het verhaal over het luisterend vliegtuig en alle kinderen vanaf 7
jaar tot einde basisschool leeftijd worden
uitgenodigd om vooral mee te doen met
de prijspuzzel.
Voor zover, nieuwsgierig naar de overige
inhoud? Wel lees zelf maar deze toch wel
weer dikkere Gazet van 48 pagina’s. En
heeft u eens wat nodig of wilt u lekker
uitgaan etc. denk dan aan onze adverteerders. Zonder hen is het niet mogelijk om
dit blad elke maand weer gratis bij u op de
mat te bezorgen.
Voor nu weer veel plezier met deze uitgave van de Gazet.
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~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……

UW SPECIALIST IN:
COMPLETE BADKAMERS
EN VERWARMING
3,5 meter: €.35 / 4,5 meter: €.45

Complete badkamers

Design radiatoren

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

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

Horstlandenpark 4

5709 MB Helmond
Gevestigd te Dierdonk

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

www.josvanheugten.com

Tenten, Statafels, Tafels, Stoelen, Barkrukken, Verl chting, Bestek, Serv esgoed, Glaswerk, Manden
Warmhoud, Rode Lopers, Afzetpaaltjes/-Koorden, Marktkramen, Opblaasbare Abrahams & Sarah's
Springkussens, Skytubes, Serveerschalen, Verwarming, Decoratie, Verkoop, Koffie & Thee etc. etc

Gehele
maand
september
Duizeldonksestraat 18
5705 CA Helmond
HTNvloerentuin

Sportlifeplus
Kom in beweging
Hallo Dames en Heren 60+ van Dierdonk!
Vanaf september:
Nieuw op te starten sportgroep in de Sporthal van Dierdonk, op
woensdagavond om 18:00-19:00u met een gevarieerd programma.
Belangrijk is: ieder kan sporten op eigen niveau.
Meer weten? bel Marij: 06 44238305,
of mail ech.sportlifeplus@gmail.com
KOM en doe gewoon mee.

Marij Verberkt
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Ledenvergadering en bestuursleden
Op maandag 2 november
2015 om 20.30 u vindt de ALV
van wijkvereniging Dierdonk
plaats. Noteer deze datum
reeds nu in uw agenda. In
de Gazet van oktober zullen
we de uitnodiging en agenda
plaatsen. Als bestuurslid
treedt de Penningmeester Jeroen Schoonen af en is niet
herkiesbaar.

Wijkvereniging zoekt bestuurslid
Functie: penningmeester
Per wanneer: 2 november 2015

Onze penningmeester Jeroen Schoonen heeft aangegeven
dit najaar graag met zijn werkzaamheden voor het bestuur
te willen stoppen. Wij zijn druk op zoek naar een vervanger.
Heeft u zin en tijd om op deze manier een belangrijke
bijdrage te leveren aan de wijk, kom dan een keer naar een
bestuursvergadering. Kent u wellicht iemand die dat zou
willen doen, laat het ons weten. Een mail naar secretaris
Jan van Duren, secretariaatwijkvereniging@dierdonk.nl is
voldoende. Overigens is een financiële achtergrond geen
vereiste. Eigenschappen als interesse in financiën, nauwgezet
werken en kunnen samenwerken vormen een goede basis.
Ook als u anderszins een bijdrage zou willen leveren aan
het bestuur nodigen wij u van harte uit om te reageren.
Enthousiasme en nieuwe ideeën zijn zeer welkom

Wijkvereniging Dierdonk faciliteert en financiert vele
activiteiten in onze wijk. Er zijn 400 gezinnen lid en het bestuur
bestaat uit 4 personen. Wij vergaderen circa 7 keer per jaar en
beslissen welke (nieuwe) activiteiten gesteund worden. Denk
daarbij aan grote zaken als de Dierdonk Dagen en aan vele
andere zaken als tafeltennis, musical- en toneelles, Moet Niks
en koor Didoko. Ook ons wijkblad, de Gazet, valt onder de
wijkvereniging en is zelfs een bron van inkomsten. Tel daarbij
het lidmaatschap (€ 13,50) en subsidie bij op, dan praten we
over een begroting van circa € 40.000,- per jaar.

Het bestuur van
Wijkvereniging
Dierdonk:
Gerard Bosmans,
Jan van Duren,
Jeroen Schoonen
en
Ivo Dolmans.

Knutselclub zoekt nieuwe leiding
20 keer per jaar wordt er in Parkzicht op donderdagavond
van 18.30 tot 20.00 uur geknutseld met een groep
basisschoolkinderen in de leeftijd van 8 tot 13 jaar. Tegen
een vergoeding en een jaarlijks budget van de Wijkvereniging
maken de kinderen de mooiste knutselwerkjes.
Dit gebeurt natuurlijk onder begeleiding van een aantal
vrijwilligers. Ik heb dit groepje de laatste 8 jaar met veel
plezier aangestuurd, maar ben toe aan wat nieuws.
Omdat de kinderen altijd met zo veel plezier komen, zou het
natuurlijk jammer zijn als dit de komende jaren niet door zou
kunnen gaan.
Wie heeft zin om de leiding op zich te nemen? Het geeft veel
plezier, voldoening en vrolijke kinderlachjes! Geïnteresseerden
kunnen zich opgeven via j.vanduren10@chello.nl
Als je nog vragen hebt kun je me altijd even bellen (tel.
515221).
Groetjes Heidi Swinkels
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Dank je wel Yvonne,
Wethouder Yvonne van Mierlo,
woonachtig in Dierdonk, is lid van
de VVD. De partij die qua ideeën
soms haaks staat op de ideeën van
mijn partij. Desondanks werken deze
partijen alweer een paar jaar samen
op landelijk niveau. Ook in provincies
en op gemeentelijk niveau is samen
werking tussen VVD en PvdA soms
zeer succesvol en vruchtbaar. Ik heb
dat persoonlijk ooit van zeer dichtbij
meegemaakt en heb er goede herinneringen aan.
In Helmond is dat al heel erg lang (nog) niet het geval. VVD en
PvdA hebben in de Helmondse raad vaak lijnrecht tegenover
elkaar gestaan. Yvonne van Mierlo was raadslid voor de VVD
toen de PvdA in het college zat en de VVD oppositiepartij was.
Yvonne heeft de PvdA-wethouders dikwijls het vuur aan de
schenen gelegd. De PvdA zit alweer bijna 6 jaar in de oppositie
en al die tijd is Yvonne van Mierlo namens de VVD wethouder
in het college. De PvdA-fractie laat het duidelijk blijken als ze
het niet eens is met het beleid of de werkwijze van wethouder
van Mierlo.
Ik moet eerlijk bekennen dat het niet echt heel vaak is voor
gekomen. De inzet, de werklust, de dossierkennis maar vooral
het empatisch vermogen van Yvonne wekten onze bewon
dering en maakten dat het niet moeilijk was om haar beleid
te steunen. Voor Yvonne stonden de mensen altijd voorop.
Ondernemers vooraan in de rij, volgens ons PvdA’ers, iets te

ver vooraan maar dat hoort tenslotte bij de VVD. Persoonlijk
was ik het dikwijls eens met haar aanpak en wij deelden in
één op één gesprekken maar ook in de raadscommissie heel
vaak ideeën over hoe het anders, beter, sneller en eenvoudi
ger kan.
Yvonne gaat haar inzet in de Helmondse politiek per 1 sep
tember beëindigen en verruilen voor een prachtige functie bij
Movisie, een landelijk kennis- en adviesbureau voor sociale
vraagstukken, waar ze voorzitter van de Raad van Bestuur
wordt.
Helmond gaat een goede wethouder missen. Ook voor Brain
port, de regio Eindhoven-Helmond die op het gebeid van
economie, innovatie en high-tech intensief samenwerkt was
Yvonne van grote waarde. Dat we “de slimste regio van de we
reld” werden in 2011 was voor een groot deel aan haar lob
bywerk te danken. Een paar maanden geleden mocht Yvonne
een Brainport delegatie leiden die in de VS tezamen met het
koninklijk paar was voor een handelsmissie. Een prachtige
foto van Yvonne tussen het koninklijk paar is daar een prach
tig souvenir van maar een aantal nieuwe contracten voor be
drijven uit de regio onderstrepen het behaalde doel.
Yvonne, Brainport gaat je missen, de regio gaat je missen,
vooral Helmond gaat je missen en ik zal je zeker ook missen.
Ik reken erop dat we, al was het maar bij het boodschappen
doen, nog eens bijpraten! Dank je wel Yvonne!
Mirjam van der Pijl.

Laat ze maar draaien
Daar we momenteel midden in de
vakantieperiode zitten is er geen
nieuws te melden vanuit de Ge
meentebestuur. Daarom heb ik
besloten om een stukje te schrijven
over onze mooie draaiorgels die
gratis te bezichtigen zijn in de Ga
violizaal en beheerd worden door
het bestuur “Stichting Draaiorgels
Helmond”. Helmond Aktief is altijd
voorstander geweest dat de draai
orgels in Helmond moeten blijven. Mocht de Gaviolizaal af
gebroken worden zal wat ons betreft een passende andere
oplossing in Helmond gevonden moeten worden. Dit is in het
verleden ook afgesproken, om de orgels van de Firma/Familie
Bocken voor Helmond te behouden. De orgels stonden in eer
ste instantie in danszaal Bocken en werden aan de Gemeente
Helmond verkocht met als voorwaarde dat deze in Helmond
zouden blijven, Helmond Aktief is dan ook van mening dat aan
deze voorwaarde niet getorend kan worden.
En daarom heeft de stichting als primaire doelstelling de
draaiorgels voor Helmond en haar omgeving te behouden, de
collectie operationeel te houden en waar mogelijk deze uit te
bouwen.
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Waarom zou u een kijkje nemen in de Gaviolizaal, nou om
dat daar een unieke verzameling aan draaiorgels en accor
deons te zien en te horen zijn. En je weet draaiorgels staan
voor gezelligheid met namen dansorgels deze zorgde in zijn
hoogtijdagen voor muzikaal vertier in danszalen (in België
wordt nu nog gedanst op dansorgelmuziek) en op kermissen
en twee van deze orgels staan in de Gaviolizaal de Gaudin
en de Mortier authentieke dansorgels uit de twintiger jaren.
Zo kunt u zowel genieten van de imposante klanken van het
Gaudin dansorgel als van het prachtige houtsnijwerk van De
Mortier en natuurlijk zijn muziek. Verder zijn te bewonderen
het Köningsberger straatorgel “De Blauwe Trom” en het Ruth
kermisorgel en het Pluer handdraaiorgel “Onze Klenne” hier
mogen de kinderen zelf muziek draaien en krijgen na afloop
een draaiorgel diploma. Daar naast worden er ook diverse
activiteiten en evenementen georganiseerd die kunt u vinden
op hun website.
Het is dan ook zeker de moeite waard om een bezoek te bren
gen aan ons prachtige draaiorgelmuseum. Wij wensen het
stichtingsbestuur heel veel succes toe bij het goede werk dat
zij verrichten.
Jan van Aert.
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Rug, nek en schoudermassage

45 minuten voor € 20,00
Altijd leuk om te geven.....
en heerlijk om te krijgen!
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Cadeaubon vanaf € 10,00
e-mail: w.van.duren2@kpnplanet.nl

FRANS
Leraar aan leerling: "Ken jij Frans?"
"Ja, meneer, Frans is mijn oom."
"Nee, dat bedoel ik niet, spreek jij
Frans?"
"Ja, meneer, elke zondag wanneer
hij bij ons op bezoek komt."
"Nee, dat bedoel ik ook niet,
versta jij Frans?"
"Ja, meneer, maar dan moet hij wel
Nederlands praten."

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

Maskerade “De zere neus van Bergerac”
Dierdonk - Na het succes van de
komedie Een Ideale Echtgenoot
bereidt Toneelgroep Maskerade zich
met veel enthousiasme voor op een
nieuw en veelbelovend seizoen. Met
De Zere Neus van Bergerac hoopt de
Dierdonkse Toneelgroep in maart 2016
weer een serie doldwaze voorstellingen
op de planken te zetten. Onder regie

van Dirk van der Pol gaan ook dit jaar
weer alle registers open. Spectaculair
totaaltheater zoals het publiek dat van
Maskerade gewend is, compleet met
zelfgemaakte kostuums, betoverende
decors, dans en live gezongen liedjes.
De Zere Neus van Bergerac is een sma
kelijk sprookje over een dappere dichter, klunzige feeën, meurende trollen,
bronstige kadetten en een reusachtig
reukorgaan. Met veel vaart en nog meer
grappen verbouwt Maskerade het wereldberoemde verhaal van Cyrano de
Bergerac tot een bruisende, ontroerende, maar vooral hilarische familierevue,
vol Franse meezingchansons, echte
degengevechten en onmogelijke haastverkledingen.
Een verwarde wensfee van een
andere planeet meent bij de wieg
van een prinsesje te staan, maar er
blijkt een jongetje in te liggen met de
naam Cyrano. Tot overmaat van ramp

maakt de fee een foutje. In plaats
van drie goede wensen krijgt Cyrano
een enorme neus waar hij nog vaak
mee gepest zal worden. Onder druk
van de Trollenkoning wordt de mooie
stagefee Roxanne door de Orde van
de Vrije Feeën op pad gestuurd om het
reukzintuig weer tot normale proporties
terug te brengen. Vermomd als mens
van vlees en bloed stort zij zich in het
avontuur. Maar dan krijgt ze de schrik
van haar leven; ze wordt verliefd!
En daar blijkt geen toverstaf tegen
bestand…
De repetities van De Zere Neus van
Bergerac beginnen op 1 september
a.s. De première is op vrijdag 11 maart
2016 om 20.00 uur in het Annatheater
in Helmond. De voorstelling is verder
nog te zien op 12, 16, 17, 18, 19 maart
om 20.00 uur en op zondag 13 en
20 maart om 14.00 uur. Zie voor
reserveringen en verdere informatie
www.maskeradehelmond.nl

MoetNiks Mededelingen september
Elk jaar met het prikken van een datum voor de fietstocht en
voor het Jeu de Boules toernooi blijft de vraag “wat voor weer
zal het zijn?” Dit jaar hebben we goed geprikt, mooi tussen
de regenachtige dagen in was het uitstekend, iedereen heeft
genoten. Hier enkele foto’s van die dagen, meer foto’s kun je
kijken op www.dierdonk.nl.

In september zijn er de volgende activiteiten:
Elke woensdagochtend Jeu de Boules van 10:00 tot 12:00 uur.
Dinsdag 8 september fietstocht van ongeveer 25 km. Vertrek
om 10:00 uur bij parkeerplaats Albert Heijn.
Dinsdag 22 september excursie naar het atelier van decoratief
kunstenaar Mart de Brouwer (1955). Wij worden daar om
14:30 uur verwacht. Iedereen gaat met eigen vervoer of
regelt samen rijden, afhankelijk van het weer met auto of
fiets. Omdat Mart graag ruim vooraf het aantal bezoekers
weet, even opgeven bij Jeanne (512516) vóór 15 september.
We worden ontvangen met koffie, daarna krijgen we een
rondleiding. Na meer dan 25 jaar als dessintekenaar in de
textielbranche werkzaam te zijn geweest is Mart in 2006
als zelfstandig kunstenaar begonnen onder de naam M-Art
Decorations. Zijn werk bestaat uit muurobjecten, tafels, zuilen
en diverse andere kunstwerken gemaakt met een speciale
techniek. Door met gasbranders onder de juiste druk en hitte
figuren in hout en ander materiaal te branden ontstaat iets
heel bijzonders. We zien figuratief maar ook Popart werk.
Sinds 2010 is zijn galerie/atelier gevestigd in een voormalige
interieurspuiterij, aan de Huufkes 34 te Nuenen. We zullen
versteld staan van zijn kunstobjecten. Via de website kun je
een impressie krijgen van zijn creaties, maar je kunt het beter
“in het echt” zien.
Vanaf 1 oktober start het Computercafé in Parkzicht, van
10:00 tot 12:00 uur.
Woensdag 14 oktober beginnen we weer met Koersballen in
Parkzicht, aanvang 10:00 uur.
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Een kijkje bij fotoclub Fotodier
Wil je meer weten over onze club kijk dan
op onze website www.fotodier.nl of mail
naar stevenlangewouters@hotmail.com

Tijdens de vakantie hebben we waar
schijnlijk veel foto’s gemaakt hebben.
Wellicht hebben velen van ons, een mooi
gebouw bezocht of een schitterende
zonsondergang meegemaakt. Eenmaal
thuis gekomen kijken we dan naar de
foto’s om het vakantiegevoel nog eens
een beetje te beleven. Dan merken
we dat de foto’s toch niet zo zijn als ze
in werkelijkheid meegemaakt zijn. De
foto’s missen iets, maar wat?
Fotoclub Fotodier is de fotoclub van
Dierdonk. Onze club is voor zowel be
ginners als gevorderden en zelfs (semi-)
professionele fotografen. Naast het
leren fotograferen staat gezelligheid
en saamhorigheid hoog bij ons in het
vaandel.
Voor fotografie heb je uiteraard een
fototoestel nodig. Een compactcamera
is een optie, maar al snel zult u merken,
dat men veel creatiever en beter kan
fotograferen met een systeemcamera
of spiegelreflexcamera. Bij Fotodier
hebben alle leden een systeem- of
spiegelreflexcamera. Mocht je dat nog
niet hebben, is het geen probleem.

Een keer per maand komen we een
avond bij elkaar om elkaars foto’s te
bekijken en bespreken. Soms nodigen
we een fotograaf uit die wat verteld
over haar/zijn manier van fotografie.
Voorafgaand op een clubuitje, vertel
len we even wat over wat men kan
verwachten en waar men op moet

letten tijdens het maken van de foto’s.
Een keer in de maand gaan we op pad
naar een leuke locatie om foto’s te
maken. De clubuitjes proberen we
zo gevarieerd mogelijk te maken. We
zijn afgelopen jaren naar een motor
cross en een autorace geweest, we
zijn in de herfst op zoek gegaan naar
paddenstoelen. We hebben mooie
pittoreske stadjes bezocht, hebben
bloemen fotografeert. Komend jaar wil
len we het weer zo gevarieerd maken
als de afgelopen jaren. Tijdens de uitjes
kan er van elkaar geleerd worden en
uiteraard oefenen met fotograferen.
Wil je een keer meemaken wat zo’n
clubuitje inhoudt, dan kan je op zondag
13 september meedoen met de intro
ductiewandeling. Heb je een fototoestel,
woon je in Dierdonk (of in omgeving
Helmond) en wil je eens proeven of
fotoclub Fotodier iets voor jou is, kom
dan om 1 uur naar de parkeerplaats van
Parkzicht aan de Dierdonklaan.

10
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Ik, Steven Langewouters van Fotodier
neemt jullie mee op een wandeling
door de wijk waarbij hij wat tips en
trucs geeft over fotografie. Daarnaast is
het mogelijk om wat meer te weten te
komen over Fotodier.
Onderweg wordt er voor de dorstige
mens gezorgd. De wandeling zal zo’n 2
1/2 uur duren, inclusief de nodige stops
om te fotograferen en vragen te stellen.
Als het je bevalt, kan je tijdens of na
deze wandeling je aanmelden als nieuw
Fotodier-lid.
Steven Langewouters
voorzitter Fotodier
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ACTIE VAN DE MAAND
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Gordijnen
Binnenzonwering
Buitenzonwering
Insectenwering
Vloerbedekking
ZO MOOI...

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

www.smitsensmits.nl

*vraag naar de voorwaarden

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

versautomaat
van 8.00 tot 22.00 uur
aardappelen
scharreleieren met uitloop
Fam. Verhoeven-Martens
Weg naar Bakel 3
Tel. 0492-524469
(bij de rotonde)

Fysiotherapie
Helmond
•
•
•
•

Fysiotherapie
Manueeltherapie
Sportfysiotherapie
Orthopedische
Revalidatie
• Oedeemtherapie
• Dry Needling

Altijd

25%
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Konings

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.

voor Verf en Behang

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

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

www.ruyssenaars-vdbroek.nl


ZORG SAMEN WIJK DIERDONK

VRAGENLIJST INVENTARISATIE MOGELIJKE ACTIVITEITEN (lees voor toelichting pag 15.)
We kunnen u niet de garantie geven dat het door u gevraagde of aangebodene ook (snel) plaats gaat vinden. We willen nl. starten met de meest genoemde activiteiten waar vraag en aanbod op elkaar aansluiten
VRAAG

AANBOD

Heb ik behoefte aan

Bied ik aan

Elkaar ontmoeten / inloop-plek

O

O

Gastvrouw -heer zijn

O

O

Samen eten

O

O

Koken voor elkaar
Gezelschap

O
O

O
O

Ziekenbezoek

O

O

Samen wandelen / fietsen

O

O

Leesclub

O

O

Voorlezen uit krant / boek

O

O

Boekenuitleen / bewonersbieb

O

O

Samen winkelen

O

O

Gezelschapsspelletjes doen

O

O

Buurtfeest

O

O

Anders n.l.:

O

O

Anders n.l.:

O

O

Anders n.l.:

O

O

Boodschappen doen

O

O

Was draaien

O

O

Opruimen huis

O

O

Taken waarvoor men op huishoudtrap moet staan (binnen)

O

O

Inrichten huis

O

O

Verstel- naaiwerkzaamheden

O

O

Anders n.l.:

O

O

Anders n.l.:

O

O

Anders n.l.:

O

O

Oppas kinderen

O

O

Hond uitlaten

O

O

Op huis passen bij afwezigheid (post, planten)

O

O

Verzorging huisdieren (bij afwezigheid)
Anders n.l.:

O
O

O
O

Anders n.l.:

O

O

Anders n.l.:

O

O

Meerdere antwoorden mogelijk
Ontmoeting

Huishoudelijke taken

Verzorging / oppas

Gazet september 2015

13



Vervoer
Vervoer korte ritjes (b.v. naar ziekenhuis)

O

O

Anders n.l.:

O

O

Anders n.l.:

O

O

Kleine klusjes in en rondom huis

O

O

Electraklusjes

O

O

Hulp bij ICT/computerproblemen

O

O

Instellen apparatuur (TV/radio/dvd)

O

O

Fietsreparatie

O

O

Gereedschap / ladder delen

O

O

Tuinklussen (gras maaien/heg knippen)

O

O

Anders n.l.:

O

O

Anders n.l.:

O

O

Hulp bij administratie / belastingen

O

O

Hulp bij WMO-vragen

O

O

Hulp bij boeken / organiseren reizen

O

O

Anders n.l.:
Anders n.l.:

O
O

O
O

Buurt schoonhouden (zwerfafval)

O

O

Buurtpreventie
Repair Café

O
O

O
O

Fotoalbum maken (excl.kosten afdrukken)

O

O

Telefooncirkel

O

O

Extra oor bij zorgverlening (b.v. bij gesprek arts)

O

O

Hulp bij medicatie

O

O

Anders n.l.:

O

O

Anders n.l.:

O

O

(Technische) klussen

Hulp bij administratie

Overig

HOE KUNNEN WIJ U BEREIKEN ?
Naam:Adres:

Adres:

E-mailadres:

Telefoonnummer:

Graag uiterlijk 15 september 2015 inleveren bij één van volgende adressen:
Wilgeroosbeek 9
Ruhlenhofweide 18

14

Sprengenbergweide 1
Sprengenbergweide 23

Duindoornbeek 5
Walenburgweide 16

Nieuwsblad voor Dierdonk

Zorgzame wijk Dierdonk
Het is alweer een hele tijd
geleden dat we u gevraagd
hebben een enquête in te
vullen. De uitkomst hebben
we via de Gazet van januari
2015 gemeld.

steden. We zijn nu zo ver dat we kunnen onderzoeken wie
hulp aanbiedt en wie hulp zou willen ontvangen.
We doen dit door u te vragen in de lijst die in deze Gazet is
afgedrukt, aan te kruisen waarmee u zou willen helpen en
waarbij u hulp zou willen ontvangen. U kunt de ingevulde lijst
bezorgen bij één van de aangegeven adressen.

Naar aanleiding van de antwoorden hebben we in de
werkgroep Zorgzame wijk Dierdonk gekozen voor drie
actiepunten, te weten:

Ervaringen elders hebben ons geleerd dat het voor veel
mensen gemakkelijker is om hulp aan te bieden dan om hulp
te vragen. We hopen echter dat de Dierdonkers hun schroom
opzij zetten en aangeven wat ze zouden willen. Het is geen
schande als je iets niet (meer) kunt. En wat fijn is het als
we met elkaar kunnen zorgen dat we heel lang en prettig in
Dierdonk kunnen wonen.

1.
2.
3.

Woensdagmiddag inloop in Parkzicht
De telefooncirkel
Vraag en aanbod van hulp

Tegelijk zijn er nog twee andere werkgroepen aan de slag
gegaan. Dit zijn:
Werkgroep Buurtpreventie
Werkgroep Openbaar vervoer in Dierdonk.

Bekijk de vragen en u zult zien dat het vaak een kleine moeite
is om iemand te helpen en dat het niet gaat om het oplossen
van grote problemen. Zoals in een heel oud liedje al gezongen
werd: HET ZIJN DE KLEINE DINGEN DIE HET DOEN.

Ten aanzien van de activiteit Vraag en aanbod van hulp
hebben we gekeken naar ervaringen in andere Brabantse

Afscheid wijkraad
Beste wijkbewoners,
Helaas moet ik jullie mededelen
dat ik per september stop met mijn
bestuursfunctie bij de wijkraad. Ik heb
deze beslissing moeten nemen, omdat ik
deze functie niet langer kan combineren
met mijn andere werkzaamheden.
Het komende jaar ga ik namelijk een
bestuursfunctie bekleden bij mijn
studievereniging. Dit, in combinatie
met mijn andere werkzaamheden bij
o.a. D66, noodzaakt mij om keuzes te

maken en prioriteiten te stellen. Daar ik
mijn bestuursfunctie bij de wijkraad niet
op halve kracht uit wil voeren, ben ik
genoodzaakt om ermee te stoppen.
Ik vind het erg jammer dat ik deze keuze
moet maken. Ik heb me altijd met veel
plezier ingezet voor onze wijk en heb
de samenwerking met mijn collegabestuursleden, de wijkbewoners, de
gemeente Helmond en de overige
partners als erg plezierig ervaren. Ik wil

iedereen dan ook hartelijk bedanken
voor de prettige samenwerking.
De
wijkraadsvergadering
van
3
september zal mijn laatste vergadering
als bestuurslid zijn. Ik zal echter
betrokken blijven bij de wijk en de
wijkraad en zal me in blijven zetten voor
jullie, de wijkbewoners.
Met vriendelijke groet,
Jochem van den Bogaard

Voorstellen nieuwe voorzitter wijkraad
Graag wil ik mij,
Jan van Gulik,
voorstellen als uw
nieuwe voorzitter
van de wijkraad.
Sinds maart jl.
heb ik mij eerst
ingelezen
en
ingewerkt en nu
draai ik al weer enige maanden mee.
Ik kom oorspronkelijk uit Tilburg maar
woon sinds december in Helmond, in
de mooie wijk Dierdonk samen met mij
vriendin. Ik ben 55 jaar en vader van
twee dochters en opa van Ruben en
Esmee.

Gazet september 2015

Ik zie het als mijn taak om de wijkraad te
leiden en te zorgen dat de de inwoners
van onze wijk een klankbord hebben als
het gaat om zaken die de wijk aangaan.
Ook hebben wij, als wijkraad, regelmatig
contact met de gemeente om allerlei
zaken te bespreken.

makkelijk te benaderen zijn en u mag
ons altijd contacten als het gaat om
zaken die de wijk aangaan. Regelmatig
organiseren wij, naast onze reguliere
vergaderingen, ook inloop avonden
voor alle wijkbewoners. Dit publiceren
wij altijd in de Gazet.

Graag nodig ik u uit om ook eens onze
website: www.dierdonk.nl te bezoeken
en ook onze facebookpagina. Via de
social media proberen wij u op de
hoogte te houden van allerlei zaken die
spelen in onze wijk.

Ik hoop u dan ook snel een keer te
ontmoeten en mocht u mij op straat
tegenkomen, schroom dan niet om mij
aan te spreken. Ik maak altijd tijd voor
een gesprek.

Verder wil u erop wijzen dat ik, maar
ook de andere leden van de wijkraad,

met vriendelijke groet,
Jan van Gulik
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0492 - 51 78 61
•
•
•
•
•

Schoolstraat 25
5761 BV Bakel
Telefoon 0492-343878
Ook voor particulieren!

HENK HUIJSMAN
O P T I E K

Puincontainers
Afvalcontainers
Zandcontainers
Opslagcontainers
Inboedelcontainers

Optiek
mode
op z’n
best

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

Oogmeting
+
Reparaties
GRATIS

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

Voor BRILLEN en CONTACTLENZEN
Geopend: dinsdag t/m zaterdag

Het Mooiste Groen
De praktijk die samen met jullie zorgt voor een
goed ouderschapsplan en convenant
Sandra Bemelmans
MfN-erkend registermediator en scheidingsbemiddelaar
M: 06 - 10 789 134
E: sandra.bemelmans@gmail.com
www.scheidingsbemiddelinghelmond.nl

Van Lieshout Stoffering
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Horstlandenpark 2 / 5709 MB Helmond

Biezenweg 2a

Beek en Donk

Tel.: 0492-461310

www.tuincentrumdebiezen.nl

Tel: 0492 539061 / Mobiel: 06 51871480
E-Mail: info@vanlieshoutstoffering nl
www vanlieshoutstoffering nl

Bel gerust voor
een vrijblijvende offerte

Het vliegtuig
Zo’n vliegtuig had de piloot nog nooit
gezien. Dit was echt het nieuwste van
het nieuwste. Nog nooit was er zo een
modern vliegtuig gemaakt.

“Nou, nou”, zei de piloot, dat wordt
weer drie weken naar een cursus in
Amerika om met zo’n toestel te kunnen
vliegen!” “Nee, hoor”, zei de man die
naast hem stond, “dit vliegtuig is zo
gemaakt, dat iedereen er mee kan
vliegen! Je hoeft alleen maar tegen het
toestel te praten en dan doet hij precies
wat je hem vraagt.”
Dat wilde onze piloot ook wel eens
meemaken. Hij vroeg of er een
mogelijkheid was om eens met die
kist te vliegen. “Natuurlijk”, zei de
man, “morgenmiddag is de eerste
proefvlucht. Dan ben je van harte
welkom!”

De volgende dag was het zo ver. Het
mooie, nieuwe toestel stond al op
Schiphol klaar en een heleboel mensen
stonden in de rij om de eerste vlucht
mee te maken. Er waren nog een paar
piloten, een heleboel mensen van
verschillende kranten, mensen die het
worpen en een
vliegtuig hadden ont
paar mensen die meegeholpen hadden
om het te bouwen. Samen wel 200 man
nen en vrouwen!
In het vliegtuig stond een groot
projectiescherm, dat liet zien, wat er in
de cockpit gebeurde. Opeen hoorden ze
de stem van de piloot. Hij zei: “Welkom
aan boord van onze eerste echte vlucht.
We vliegen straks van Schiphol naar het
vliegveld Charles de Gaulle bij Parijs. Ik
wens u allen een goede vlucht.” Toen
hoorden ze de piloot zeggen: “Vliegtuig,
rij op naar startbaan 12!” Meteen begin
het vliegtuig te rijden. Vanaf de plaats
waar het had gestaan reed het, zonder
dat de piloot ook maar iets hoefde te
doen, over een serie asfaltbanen naar
het begin van startbaan nummer 12.
Toen het daar was aangekomen wachtte
de piloot op toestemming van de
verkeerstoren om op te mogen stijgen.
Dat duurde tien minuten en toen kon de
reis beginnen. De piloot zei: “Vliegtuig,
start de motoren en ga naar een hoogte
van 12000 meter!” Meteen begonnen
de motoren van het toestel te loeien en
een paar minuten later was het al hoog
in de lucht.

de piloot zeggen. Het antwoord kwam
meteen: “Dan moet jij duidelijker
praten, stomme piloot!”
Wat zou er nu gebeuren? Het vliegtuig
vloog onverstoorbaar verder. De piloot
kon kennelijk zelf niets meer doen.
Iedereen wachtte vol spanning af, hoe
dat af zou lopen!
Het vliegtuig vloog maar en vloog maar.
Ze waren nu al tien uur onderweg,
terwijl een vlucht naar Parijs niet langer
duurt dan drie kwartier! Eindelijk
verloor het toestel hoogte. Beneden zich
zagen ze een eiland met een heleboel
palmbomen en een vliegveldje. Gelukkig
bleek dat veldje toch wat groter te zijn,
toen ze dichterbij kwamen. Zonder
problemen landde de kist en toen de
machines waren gestopt hoorden ze het
toestel zeggen: “Zo, dat was dat!”
Twee mecaniciens doken meteen in
het motorgedeelte van het vliegtuig.
Zo’n duur toestel kon toch nooit een
ernstige storing hebben! En toen zagen
ze het! Diep weggedoken achter een
kabelbundel zat een klein, grijs muisje!
Ze zagen ook, wat het
beestje had gedaan! Er
was een kabeltje naar
de computer helemaal
doorgebeten! Zou dat
beestje alles in de war
hebben gestuurd?

“Vliegtuig, ga naar vliegveld Charles de
Gaulle bij Parijs”, hoorden de passagiers
de piloot zeggen. Het vliegtuig maakte
een scherpe bocht en zette koers
naar het Zuiden. Nou, dat klopte in elk
geval, want Parijs ligt ten Zuiden van
Amsterdam..

De piloot vond het geweldig, dat hij
mee mocht met zo’n modern toestel.
Die nacht kon hij bijna niet slapen van
de opwinding. Stel je voor, zeg, een
vliegtuig waar je tegen kunt praten!
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Het was prachtig weer. Uit de ramen
konden de passagiers hele kleine treinen
en auto’s op de grond zien rijden. Maar
wat was er nou toch aan de hand?
Opeen zagen ze de golven van de zee
onder zich! Iedereen was er toch heel
erg zeker van, dat je naar Parijs niet over
zee moest vliegen! Ze hoorden de piloot
zeggen: “Vliegtuig, wat doe je nou?”, en
toen een bromstem die zei: “Ik ga naar
Karrel de Kool!” “Dat heb je verkeerd
verstaan, stom vliegtuig”, hoorden ze

Iedereen stapte uit. Op het vliegveld
werden ze welkom geheten door de
directeur. Hij zei: “Goede morgen,
mensen! Mag ik me even voorstellen.
Mijn naam is Carl Kohl. Welkom op
mijn mooie, groene eiland!”Nou, dat
muisje had het dus niet gedaan!. De
ontwerpers moesten nog maar eens
goed naar die computer kijken! Die had
het vliegtuig niet naar het vliegveld
Charles de Gaulle, maar naar meneer
Carl Kohl gestuurd!
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Kleurplaat

Doodles gifts op www.yoursurprise.nl		
					
Gazet september 2015

Doodles wenskaarten op www.greetz.nl.

Oplossingen op pag 29.
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advertorial

laat u verrassen in onze prachtige showroom
EEN VERTROUWD ADRES VOOR HET
PLAATSEN OF LEVEREN VAN
COMPLETE BADKAMERS EN TEGELVLOEREN
Mierloseweg 288

•

Helmond

•

0 4 9 2 - 5 4 4 76 4

•

www.bbtegels.nl

Opstel

Goed gerege d
s nds 1982!

"Heb je een ﬁjne vakantie gehad?",
vraagt de juf aan Anna tijdens de
eerste schooldag.
"Nee, juf", zegt Anna stellig.
"Hoezo niet?", vraagt de juf bezorgd.
"Ik ken u, als ik ja zeg, moet ik er
weer een opstel over maken!"

Advies & Administratiekantoor

BOEKHOUDING / BELASTINGAANGIFTEN /
ADVIEZEN

• Voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf
• Voor startende ondernemers
• Voor particulieren (o.a. aangifte inkomstenbelasting)
• Specialist in Engelse Limited
Kanaaldijk N W 83b
5707 C Helmond

info@adcomp nl
www adcomp nl

0492 54 55 75

Medi-Seinen: “Harrie”
nieuws vanuit Medisch Centrum Dierdonk
“warming up” en training verminderen de kans op blessures.
Bij veel pijn kunt u het beste paracetamol nemen 4 maal
daags 1000 milligram.
Een verstuikte enkel of (in)gescheurde enkelband geneest
vanzelf. Meestal kunt u na twee weken weer gewoon
lopen. Wanneer de enkelband daadwerkelijk (in)gescheurd
is duurt het herstel vaak langer. Soms duurt het een aantal
maanden voordat u weer kunt sporten. Bij een gescheurde
enkelband kan een speciale bandage (enkeltape) of een brace
het herstel bevorderen eventueel gecombineerd met een
fysiotherapeutische behandeling en begeleiding.

Ik zag het gebeuren en had Harrie nog zo gewaarschuwd.
Maar Harrie is eigenwijs. “Klim niet op die ladder wat bij
deze zachte ondergrond valt die om”. Elk najaar maakt
Harrie mijn tuin “winterklaar”. Zo ook nu. Met de haven in
zicht moest alleen nog de top van een oude den gesnoeid
worden. Wat mij betreft was dat niet nodig maar Harrie,
perfectionist, vond van wel. De top van de den bleek
letterlijk te hoog gegrepen. En zo kon het gebeuren dat
Harrie, onder invloed van de zwaartekracht, met een doffe
plof kennismaakte met een dikke laag bodembedekkers.
Achteraf gezien vielen de verwondingen gelukkig mee
en hield Harrie er alleen een verstuikte enkel en een paar
schaafverwondingen aan over.
Bij een verstuiking van de enkel klapt de voet plotseling naar
binnen waardoor de enkelbanden onder spanning komen te
staan, uitrekken en / of scheuren. Het resultaat is een pijnlijke
en dikke enkel. Zelden scheurt een enkelband helemaal door.
De kans op een verstuiking van de enkel is groter bij een
verminderd gevoel voor evenwicht of bij wandelen, lopen of
sporten op een niet vlakke ondergrond. Sommige activiteiten
en sporten geven ook een verhoogde kans zoals voetbal,
volleybal en zaalsporten. Sommige mensen hebben vaker
last van een verstuikte enkel. Dat kan komen door slappe
enkelbanden, bijvoorbeeld doordat u de enkel al eens eerder
verstuikt heeft.
Het is belangrijk na een verstuiking van de enkel, de enkel
hoog te leggen en zo snel mogelijk te beginnen met koelen.
Dit kunt u doen met ijsblokjes in een plastic zak (nooit
direct tegen de huid om bevriezing te voorkomen) of een
zogenaamde ice-pack. Dit verminderd de zwelling en de
pijn. Na twee tot drie dagen is de ergste zwelling doorgaans
verdwenen. Een drukverband kan wat stevigheid geven, maar
versnelt de genezing op zich niet. Probeer snel weer te gaan
lopen en zorg daarbij voor een goede afwikkeling van de voet.
Doseer het lopen bij verergering van de pijnklachten. Lopen
bevordert het herstel. Probeer, om stijfheid te voorkomen,
uw voet en enkel regelmatig te bewegen, ook wanneer u zit of
ligt. Voert u bij het sporten de belasting geleidelijk op. Goede
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Neemt u contact op met uw huisarts wanneer u direct na
het verstuiken van de enkel niet in staat bent zonder hulp
vier stappen te lopen. Dit kan een aanwijzing zijn dat er iets
gebroken is. En ook als de pijn en de zwelling na vier tot vijf
dagen niet minder wordt raadpleeg dan ook uw huisarts. En
verder wanneer er andere verschijnselen zijn waarover u zich
zorgen maakt.
Harrie is een tuinman in hart en nieren. Geen kwaad woord
over de planten. Zelfs niet over onkruid. Onkruid noemt
Harrie dan ook “ongewenste vegetatie”. Ik vind dat prachtig.
Tegelijk ben ik eerlijk. Zelf heb ik niets met tuinieren en zou
ik mijn tuin het liefste willen laten asfalteren. Gelukkig heeft
mijn vrouw wel “groene vingers”, vooral wanneer ze in de tuin
heeft gewerkt. Wanneer zij zo bezig is in de tuin dan mag ik
daar graag naar kijken. Naar mijn vrouw.
Graag tot een volgende keer, en moge het u tot die
tijd meer dan goed gaan!
Math. Strijbos, huisarts Medisch Centrum Dierdonk.
Ook te volgen op twitter: @MathStrijbos

Focus op natuur
Workshops voor beginnende (natuur)fotografen

Er zijn nog plaatsten beschikbaar in deze workshop-reeks van
IVN Helmond. Meer informatie: kieknauw.nl
Data en tijden:
Donderdag 3, 17 september, en 1 oktober 19.00 - 22.00 uur
Zaterdag 10 oktober 09.00 - 12.00 uur.
Kosten
Voor niet leden: € 35,00
p.p. inclusief lesmateriaal
op usb-stick en de rest
van het jaar een gratis
lidmaatschap van IVN
Helmond.
Voor leden: € 25,00 p.p.
inclusief lesmateriaal op
usb-stick.
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t 0492 - 661 884
DE WoNINGMArkt IN DIErDoNk IS DE AFGELoPEN tIJD FLINk IN BEWEGING!
U wilt uw huis verkopen? Of bent u juist op zoek naar een nieuwe woning? Wij bemiddelen graag voor u.
Bij Adriaan van den Heuvel makelaars en adviseurs bent u aan het juiste adres.
Wij helpen u bij het vinden of verkopen. De afgelopen weken verkochten wij o.a.:
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Wérkt Voor U

19e Dierdonkweekend in nieuwe stijl
11-12 en 13 September 2015
Dierdonkdagen nieuwe stijl
Beste inwoners van Dierdonk,
Voor velen van u zal de zomervakantie bij het lezen van dit
artikel waarschijnlijk voorbij zijn. Ik hoop dat u een hele fijne
vakantie heeft gehad en dat u weer voor een hele tijd nieuwe
energie heeft opgedaan. Deze energie kunt u misschien weer
gebruiken voor het aanstaande Dierdonkweekend “Nieuwe
Stijl”.
In het weekend van 11 tot en met 13 september a.s. wordt
door de stichting Dierdonkdagen het 19e Dierdonkweekend
georganiseerd. In de Gazet van juli/augustus hebt u kunnen
lezen dat u de bekende rood-witte tent dit jaar niet meer zult
aantreffen aan De Kromme Geer. Door het wegvallen van
diverse subsidies zijn wij genoodzaakt uit te wijken naar een
andere locatie.
Het Dierdonkweekend zal worden gehouden in de gymzaal
bij Parkzicht en bij de tennisvereniging in het Dierdonkpark.
Het programma voor de vrijdag en zaterdag zal
worden gehouden in de gymzaal bij Parkzicht. Voor het
zondagprogramma zal dit jaar een samenwerking worden
aangegaan met de Tennisvereniging. U kunt dan ook op
zondag terecht in het Dierdonkpark waar het zal bruisen van
de activiteiten voor jong en oud.
Wij denken in deze locatie een goed alternatief te hebben
gevonden voor het terrein aan De Kromme Geer. Wij hopen
u dan ook allen te zien op een van deze beide locaties, maar
liever nog op alle twee.

Programma Dierdonkweekend 2015
Op vrijdagavond 11 september van 18.30 tot 20.30
, gratis entree, m.m.v. DJ Petertje.
Daarna beginnen we om 21.00 uur met

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! Deze avond zal plaatsvinden op
vrijdag 11 september 2015 in de gymzaal bij Parkzicht.
Stichting Dierdonkdagen presenteert

Dierdonk’s
Di
d k’
Got Talent
a e t 2.0!
0

Het weekend zal weer veel activiteiten bevatten zoals u al
jaren van ons gewend bent maar een nieuwe locatie levert
ook nieuwe ideeën op. Daarom zult u dit jaar van een aantal
nieuwe sport- en spel elementen kunnen genieten. Hieronder
leest u het definitieve programma zoals wij dit voor u hebben
samengesteld.
Namens het bestuur van de stichting Dierdonkdagen spreek
ik de wens uit u allen binnenkort te mogen begroeten tijdens
het 19e Dierdonkweekend in de gymzaal op vrijdagavond of
zaterdag of op zondag in het Dierdonkpark.

Vrijdag 11 september 2015
Gratis entree

Met vriendelijke groet,
Hans Jereskes
Secretaris Dierdonkdagen

Inschrijfformulier Dierdonk’s Got Talent
Naam:
……………………………………………………………
Adres:
……………………………………………………………
Telefoonnummer:
…………………………………………
E-mail:
……………………………………………………………
Talent:
……………………………………………………………
Aantal personen:
……………………………………………
Leeftijd:
………………………………………………………….
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Gymzaal Dierdonk/Parkzicht

Vanaf 21:00 uur

Laat vóór 10 september 2015 weten welk talent jij bezit.
Inschrijven kan bij Annemarie Dolmans, bij voorkeur via mail:
annemariedolmans@hotmail.com of via het inschrijfformulier,
in te leveren bij Annemarie Dolmans, Waterleliesingel 23.
<<===
Annemarie is eventueel te bereiken onder telefoonnummer
06-50616128.
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Vervolg Dierdonkweekend
Op zaterdagmorgen 12 september is het

Knutselen voor de kleintjes.
Ook dit jaar kun je jezelf weer
lekker uitleven in de gymzaal
en je creatieve kunsten de
vrije loop laten. Je kunt komen
knutselen in de gymzaal op
zaterdagmorgen vanaf 10.00 uur.
Je kunt jezelf ook weer laten
schminken

Tafeltennistoernooi

Op zaterdagmiddag zal als nieuwe activiteit een
tafeltennistoernooi worden georganiseerd in de
gymzaal door tafeltennisvereniging Dierdonk.
(Zie inschrijfformulier elders op pagina 26

Zaterdagavond
Dit jaar zal de zaterdagavond worden opgeluisterd en verzorgd
door DJ Petertje. De gymzaal zal worden ingericht als een
echte disco met dansvloer en grandioze lichtshow.
Dit mag u niet missen!!
Gedurende de avond zal een optreden worden verzorgd door
de Blues Brothers Tribute en
zanger Johnny Stardust.
De entree prijs voor deze avond bedraagt slechts € 5 per
persoon. Kaarten zijn verkrijgbaar in de voorverkoop bij
Albert Heijn Dierdonk.

Zesde open Dierdonk
Urban Street Golftoernooi
Tijdens de 19de editie van de Dierdonkdagen vindt op
zaterdag 12 september a.s. voor de zesde maal het open
Dierdonk Urban Street Golftoernooi plaats. De voorgaande
edities waren bijzonder goed geslaagd en dat vraagt natuurlijk
om een vervolg.
Dit jaar zal er gespeeld worden op een vernieuwd parcours
in onze mooie wijk.
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 dat het geen schade aanricht aan auto’s, ramen en
andere zaken die je onder weg tegen kunt komen.
Tijdens deze zaterdag zullen teams van ongeveer 8 personen
door de wijk lopen om de diverse doelen te raken, die doelen
kunnen van alles zijn zoals bijvoorbeeld 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.
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 € 5,00 p.p. te voldoen op die
zaterdag; dit is voor de balletjes en een consumptie. Aanvang
14.00 uur.
Aanmelden bij voorkeur via e-mail bij
j.jereskes@upcmail.nl of jevincent71@hotmail.com
of met inschrijfstrook. = = = > >
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U bent weer verzekerd van een gezellige avond onder het
genot van een drankje en een hapje uit eigen catering.

Urban Street Golftoernooi op zaterdag 12 september
Ik wil deelnemen aan het Dierdonk Urban Street Golftoernooi.

Naam:
……………………………………………………………
Adres:
……………………………………………………………
Telefoonnummer:
…………………………………………
E-mail:
……………………………………………………………
Ik ben wel / niet in het bezit van een golfclub.
Dit formulier kunt u inleveren bij:
Hans Jereskes, Schovenhorstweide 12, 5709 SG Helmond
John Vincent, De Kromme Geer 59, 5709 ME Helmond
Aanmelden kan ook per e-mail via: j.jereskes@upcmail.nl
of jevincent71@hotmail.com

Nieuwsblad voor Dierdonk

11-12 en 13 September 2015
Op zondagochtend 13 september zal de
jaarlijkse hardloopwedstrijd worden
gehouden voor jongens en meisjes.
De hardloopwedstrijd begint om 11.00 uur. Je kunt je voor
deze wedstrijd vooraf inschrijven bij de organisatie in het
paviljoen van de tennisvereniging.

Tennis clinic op zondag
De tennisvereniging zal op zondagmiddag een tennis clinic
verzorgen voor jong en oud om de tennissport onder de
aandacht te brengen. Dit is uw kans om onder begeleiding een
balletje te slaan en zo het tennisspel beter te leren kennen.

Leeftijd 6 jaar

500 m starttijd 11.00 uur

Leeftijd 7 jaar

500 m starttijd 11.10 uur

Leeftijd 8 jaar

500 m starttijd 11.20 uur

Leeftijd 9 jaar

500 m starttijd 11.30 uur

Leeftijd 10 jaar

1000 m starttijd 11.40 uur

Leeftijd 11 jaar

1000 m starttijd 11.50 uur

Zondag voor de kinderen

Leeftijd 12 jaar

1000 m starttijd 12.00 uur

Op zondag 13 september zal er voor de kinderen een extra
attractie aanwezig zijn welke gesponsord zal worden door de
wijkvereniging.

Op zondag 13 september zal op de tennisbanen

het 1e Dierdonk voetvolley toernooi
worden gehouden voor de jeugd.

Deze attractie zal bestaan uit een super stormbaan en een
springkussen.

Dit jaar gaan we starten met een voetvolley toernooi. Dit
toernooi zal worden gehouden op de tennisbanen van
Tennisvereniging Dierdonk.
Er wordt gespeeld in 3 leeftijdscategorieën: 6-7 jaar, 8-9
jaar en 10-11 jaar. De teams bestaan uit 4 veldspelers. Voor
scheidsrechters wordt gezorgd.
Alle wedstrijden worden gespeeld op zondagmiddag vanaf
13.00 uur.
Dus als je eens wilt proberen of voetvolley iets voor je is,
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 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.
Het formulier, samen met de borgsom (€ 5,00), inleveren bij:
Hans Jereskes, Schovenhorstweide 12
Tel: 512357
E-mail: j.jereskes@chello.nl
===>>
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Inschrijfformulier Voetvolley toernooi
Naam van het team: ………………………………………………………
Leeftijdsgroep
O 6 - 7 jaar
O 8 - 9 jaar
O 10 - 11 jaar
Naam contactpersoon/begeleider …………………………………
Telefoonnummer …………….……………………………………………..
E-mail ………………………………………………………………………………
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Volleybaltoernooi Zondag 13 september
Ook dit jaar willen wij ondanks een dalend aantal deelnemende
teams in de afgelopen jaren, het volleybaltoernooi in ere
houden. We zijn dus weer begonnen met de organisatie van
dit gezellige evenement. 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.
Ingeschreven kan worden in drie klassen t.w.: jeugd, fun en
prestige. Het inschrijfgeld bedraagt € 30,00 voor de fun- en
prestige-klasse en € 15,00 voor de jeugd.
Inschrijven kan per team maar ook individueel. De kosten
individueel bedragen dan € 5,00 p.p. of € 2,50 p.p. bij de
jeugd.

Inschrijfformulier Volleybaltoernooi.
Ik wil deelnemen aan het Dierdonk Urban Street Golftoernooi.

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

Inschrijvingformulier tafeltennis toernooi
Naam en Achternaam
Vrouw/ Man
Woont in Dierdonk (j/n)
e-mail
Telefoonnummer
Geboortejaar
Gewenste categorie
Lid van een tafeltennisvereniging (j/n)
(Eventuele Naam van de vereniging)
Beschikt over eigen batje (j/n)
Interesse in demonstratie door spelers van 1e/2e divisie (j/n)
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Gezamenlijk zomerkamp Euskirchen 2015
Begin
augustus
ontvingen we een
reminder voor de
copy van de Gazet.
Normaal is het
geen probleem om
iemand
binnen
onze
speltakken
te
vinden
die
een stukje wil
schrijven over zijn
of haar speltak
en de activiteiten
daarvan. Maar nu midden in de vakantie ligt dat
toch wel heel anders. De meesten zijn op vakantie of
kunnen niet op korte termijn een artikeltje schrijven,
dus deze keer hebben we ermaar voor gekozen om
een fotocollage te presenteren van ons gezamenlijke
zomerkamp in Euskirchen Duitsland. Voor de gehele
groep was dit een geweldige ervaring waar we met
tevredenheid op terug kijken. Wil je meer foto’s zien
kijk dan op onze www.scoutingpaulus.com of op
www.facebook.com/scoutingpaulushelmond
E-mail algemeen: info@scoutingpaulus.com
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MINIGRAVER VERHUUR
M.VERHOEVEN
Voor spitten van tuinen, Uitgraven van vijvers, zwembad
en diversen grondwerken.
Ook een minigraver van 70 cm breed.

Hooieeuwsels 10 5761 DC Bakel Tel: 06 53382407

Rijles voor € 37,50 per uur
bel 06-51115652

www.autorijschoolfinish.nl
info@autorijschoolfinish.nl

oo

s

o
Ju l umk

www.drukkerij-noten.nl
Kijk op onze site voor meer informatie
Bleriotstraat 1 - Helmond - T.: 0492-59 91 71

Eten aan een touw
De meester heeft een raadseltje
voor de de kinderen in de klas:
"Een ezel staat op 20 meter afstand van de hooiberg. Hij zit vast
aan een touw van 10 meter lengte.
Hoe kan die ezel toch bij de hooiberg komen?"
Jantje steekt z'n vinger op en zegt:
"Hij loopt naar de hooiberg en
begint het hooi te eten."
"Dat denk jij," zegt de meester,
"maar ik zei toch dat-ie vast zat aan
een touw van 10 meter."
"Ja, dat heb ik wel gehoord, maar
u heeft niet gezegd dat het touw
ergens aan vast zat."

Jeugd(prijs)puzzel. Win een boekenbon!
Afgelopen maand hadden we De Marsmannetjescodekraker.
De vraag was dan ook om het Marsiaans wat voor ons het
zelfde is als chinees op te lossen. Deze marsmannetjes waren
waarschijnlijk bij ons op vakantie want als je het Marsiaans
goed opgelost had kwam er uit “Hoera het is vakantie”. Er
waren deze maand weer 18 inzendingen, waaronder diverse
kinderen die voor de eerste keer deelnamen, en weer 3 prijzen
te verdelen. Uit de goede oplossingen heeft Jan van Duren,
secretaris van de wijkvereniging 3 prijswinnaars getrokken die
op 22 augustus hun prijs, een boekenbon van de Ganzeveer,
in ontvangst genomen hebben. Op de foto’s hiernaast de
gelukkige prijswinnaars in vakantiestemming.
Van Harte Gefeliciteerd

Niet meegedaan of niet gewonnen?

Niet gewonnen, of niet meegedaan dan krijg je deze maand
een nieuwe kans.
Sem van de Meulenhof, Floortje Burg en Finn Bemelmans

E

Veel puzzel- en speurplezier.
Deelname is weer mogelijk
vanaf 7 jaar.
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Als je het laatste vak zonder
letter bereikt hebt weet je
wat geheimagent PD7 op het
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Waar moet de oplossing naar toe?
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De oplossingen van deze woordzoeker kun je bij voorkeur per
mail met als onderwerp “kinderpuzzel” opsturen naar:
(redactie@dierdonk.org) of per post naar:
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Deze maand hebben we een
Ganzenbordwoordenzoeker.
Geheimagent PD7 is wat op
het spoor gekomen. Help
hem hierbij en begin bij het
vakje Start.. Tel het aantal
vakjes de richting uit van de
pijl en noteer op de streepjes
de letters die je onderweg
tegen komt. Soms staat er
geen pijl maar de tekst ga
“naar vak...” Vandaar volg je
weer de pijlen.
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Gazet Kinderpuzzel
Schovenhorstweide 1,
5709 SG Helmond.
Deelname is weer mogelijk vanaf 7 jaar,
tot dat je de basisschool verlaten hebt.
Vermeldt je naam, adres, telefoonnummer,
leeftijd en of je een jongen of meisje bent.
Onder de goede oplossingen verloten wij
dan: 3 boekenbonnen van € 10,00.
Uiterste inzenddatum is:

Woensdag 16 september 2015
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September in het Annatheater ...
Toneelspelen in het Annatheater?
Het programma voor het seizoen 2015/2016 van onze
Jeugdtheaterschool en van de Acteercursussen voor
volwassenen staat nu op onze site.

De proeflessen voor kinderen en jongeren zijn op 16 en 17
september. Auditie voor de productiegroep is op 22 oktober.
Op maandag 21 september is de gratis proefles van de
acteercursus voor volwassenen.
voor meer informatie:
Lavínia Germano: laviniagermano@annatheater.nl,
tel. nr.: 0492-547573, 06-44369288.
www.annatheater.nl
Verwacht vanaf 3 oktober: Jeugdtheaterschool Annatheater
speelt “Driekoningenavond”
Naar Shakespeare.
Door een schipbreuk wordt de tweeling, Viola en Sebastiaan,
van elkaar gescheiden. Viola spoelt aan in Illyrië en denkt dat
haar broer is omgekomen in de storm. Ze besluit om, verkleed
als jongen (Cesario), bij graaf Orsino te gaan werken. Orsino
stuurt haar, als bode, met liefdesbrieven en cadeautjes naar
vrouwe Olivia, die niet geïnteresseerd is in de avances, echter
wel in Cesario zelf. (De als man verklede Viola!) En alsof
het allemaal nog niet ingewikkeld genoeg was, wordt Viola
verliefd op haar baas Orsino.

Een stuk over de liefde in al zijn facetten. Olivia, al een jaar in
rouw vanwege de dood van haar vader, wil niets met de liefde
te maken hebben totdat ze Cesario ontmoet. Orsino heeft
zijn zinnen op Olivia gezet en omdat zij hem alsmaar afwijst
raakt hij geobsedeerd en wil haar koste wat het kost hebben.
Personages worden overvallen door verzengende liefde of
het gebrek eraan. Iedereen kan zichzelf vinden in een van de
mooiste romantische komedies van Shakespeare.
regie : Lavínia Freitas Vale Germano
spel:
Emma Bastiaansen, Pepijn van den Berg , Iza van
Blokland, Romy van Hees, Evie Hendriks, Teun Hermans, Isis
Reusken, Elise Vogels en Bart van de Voort.
data voorstellingen:
zaterdag 3, zondag 4, donderdag 8, vrijdag 9, zaterdag 10 en
zondag 11 oktober.
aanvang:
donderdag, vrijdag en zaterdag: 19.30 uur, zondag 15.00 uur
entree: kinderen/jongeren € 8,00, volwassenen € 10,00
reserveren: reserveren@annatheater.nl, tel. 06-28104333
Anna Presenteert
De presentaties van alle leerlingen van onze Jeugd
theaterschool op 6 en 7 juni jl. was een succes! De foto’s staan
nu op onze site. Kijk op www.annatheater.nl .

Het Annatheater is gelegen aan de
Engelseweg,
1 minuut lopen van het NS-station.
Het adres is: Floreffestraat 21a,
Helmond
Telefoon: 0492 475255,
e-mail: info@annatheater.nl
Voor meer informatie kijk op:
www.annatheater.nl.
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Stichting Draaiorgels Helmond
15 augustus werden we verrast door Eef Luyben
Komkommertijd, niet bij de Zaterdag
die ons een Logé voor een week aan kwam bieden. Uiteraard
draaiorgels.
hebben wij Zulleke, de mascotte van de komend jaar 33 jarige
Tijdens de vakantie mochten wij 2

groepen chinezen begroeten, op 11
juli de Nanjing Youth Olympic Band en op 25 juli het Hong
kong Youth Symphony Orchestra and
Choir. Deze laatste groep gaf op 26 juli
een concert in de Warande tijdens het
Carat concert. Een ding is zeker dit is
niet de laatste keer dat wij Chinezen mochten begroeten.

carnavalsvereniging de Spekzullekes geaccepteerd en hem
onderdak gegeven voor één week. Tijdens deze week heeft hij
van ons in plaats van SPEK MUZIEKNOTEN te eten gekregen
en is hij opgeleid tot volleerd orgeldraaier.

Voor de maand september staan de Open Monumenten
Dagen op het programma. Op 11 september zijn we speciaal
voor het basisonderwijs geopend en op Zaterdag 12 en
Zondag 13 september zijn onze gebruikelijke openingstijden
verruimd naar 12.00 tot 17.00 uur en vinden er activiteiten
plaats zoals demonstratie boek kappen, decoratieschilderen
en workshop fluiten maken.

Mogelijk een volgende keer ook met een concert tussen onze
draaiorgels. Verder mochten wij de seniorenharmonie weer
begroeten met hun kermisconcert speciaal voor de bewoners
van de Ameideflat.

Zondag 4 oktober 14.00 – 16.00 uur
Ons eigen Dierdonkkoor DiDoKo zal een concert verzorgen te
midden van onze prachtige draaiorgels. De entree is gratis.

De Gaviolizaal is te vinden aan de Torenstraat 36a te Helmond
(tegenover AlbertHeijn XL) Open op Za en Zo 13.00 -17.00 uur.
www.draaiorgelshelmond.nl info: info@draaiorgelshelmond.nl

Gazet september 2015
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Weet u het al

BAKEL HEEFT HET HELEMAAL

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

Voor uw frietwagen-catering
op locatie

Óok voor
autoverhuur

24
b e re / 7
ik b aa

Johan Slegers

r

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

info@johanslegers.nl
Tel. 06 537 604 75

Nieuwbouw Verbouw Renovatie
Onderhoud Traprenovatie

Vlomanshof 16 | Bakel
06-41499703

EXTRA SLEUTEL

ook autosleutels met
startonderbreker
VAN TIEL
BAKEL
KLAAR TERWIJL U WACHT

Geniet deze zomer
op ons terras met een Gouden
randje van een: Antwerps
Bolleke “De Koninck” bier met
een heerlijke portie dagelijks
verse Zeeuwse MOSSELEN.

TOT ZIENS IN
B A K E L!!

De hobby van… Ben en Rosalie Romonesco
Elke maand vragen we een van de
mensen achter de advertenties in
ons wijkmagazine naar hun hobby of
vrijetijdsbesteding. Dit keer komen aan
het woord in onze rubriek De hobby
van … Ben en Rosalie Romonesco van
“Gasterij De Gouden Leeuw” uit Bakel
aan het woord.
Opnieuw is Bakel het doel van mijn reis.
Op een ongebruikelijk tijdstip. Het is wel
vaker lastig om een afspraak te maken
voor een interview met een drukke
ondernemer maar als het horecamensen
betreft, zoals Ben en Rosalie Romonesco
van Gasterij De Gouden Leeuw, wordt
dat extra moeilijk.
Bij Gasterij De Gouden Leeuw bent u
immers 6 dagen per week, dinsdag,
woensdag, donderdag en zondag van
11:30 uur tot 01:00 uur en vrijdag en
zaterdag van 11:30 uur tot 02:00 uur
van harte welkom voor een smakelijke
lunch en heerlijk diner. Ook voor een
gezellig drankje bent u er aan het juiste
adres in het sfeervolle restaurant en op
het zonnige terras.
Aangezien het voor hen spitsuur is van
12:00 uur tot 15:00 uur voor de lunch
en voor de grote kaart van 17:00 uur tot
21:30 uur maken we een afspraak om
half tien in de avond.
Ben blijkt onmiddellijk een goed
gastheer want hij zet me voorzien van
een heerlijk drankje aan een tafeltje
op het terras van Gasterij De Gouden
Leeuw waar je je in Frankrijk waant,
zeker op een zwoele zomeravond als
deze. Hij zorgt er eerst even voor dat al
zijn andere gasten goed zijn geholpen
voordat hij zich bij mij aan de tafel zet
waar hij dan alle tijd neemt voor een
goed gesprek.

klussen af. (Dat betekent dus dat ze
7 dagen per week werken!) Daarna
stappen ze samen in de auto om naar
België te rijden. Het liefst gaan ze naar
Antwerpen. Ze genieten er met volle
teugen van de Vlaamse gastvrijheid
en vooral van de hoffelijkheid die
daar nog zo gewoon is. Rosalie vindt
het heerlijk om er te shoppen en dan
vooral aankopen voor de kleinkinderen
te doen. Ben geniet het meest op een
terrasje met zijn krantje. Er is altijd wel
wat te beleven in Antwerpen. Samen
gaan ze ’s avonds lekker eten in een van
de vele restaurantjes. Inmiddels kennen
ze er vele collega’s en een aantal van
hen zijn ook echte vrienden geworden.
Ben en Rosalie voelen zich er dan ook
erg thuis. Van de Bourgondische levens
stijl kunnen wij Nederlanders nog wel
wat leren vindt Ben.
Dat Ben en Rosalie ook in hun vakanties
met werk bezig blijven uit zich in de
bijzondere gerechten die zij, na hun
vakantiestreek geleerd te hebben, op
de kaart van Gasterij De Gouden Leeuw
zetten. Zoals bijvoorbeeld de Portugese
Cataplana, uit de Algarve, een over
lijk visgerecht dat direct van het
heer
vuur op de tafel geserveerd wordt in
een originele Cataplanapan. Een must
voor de echte visliefhebbers. Ben kocht
er in de Algarve de originele koperen
Cataplanepannen voor bij een Portugese
kopersmid. Ben introduceerde ook
als een van de eerste in Nederland de
hangende spies aan een galgje, een op
feestelijke wijze serveren van een vleesof scampispies.

Ons gesprek ging over veel meer dan
hoe Ben en Rosalie hun vrije uren be
steden. Ineens bleek het al laat en een
dreigende onweersbui noopte de eige
naren van Gasterij De Gouden Leeuw
nen te
bovendien om de parasols bin
halen. Als laatste verliet ik het terras
waar het zo heerlijk toeven was.

Zoals te verwachten was hebben ook
deze hardwerkende horecaonderne
mers eigenlijk helemaal geen tijd voor
een hobby. Er is sowieso maar weinig
tijd voor ontspanning maar over dat
ontspannen willen ze me best wat ver
tellen.
Op de maandagen is Gasterij De Gouden
Leeuw gesloten. Die dagen werken
Ben en Rosalie in de ochtend nog een
en ander aan administratie en andere
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(meer dan) 15 uren werken per dag. In
het verleden werd op de zondagmorgen
nog wel eens rondgetoerd met een
groep vrienden. In Bakel zijn veel
motorrijders te vinden. Het heet niet
voor niets Motordorp Bakel.
Het dorp heeft bekende motorcross
kampioenen als Frans Sigmans en
Kees van de Ven voortgebracht. Dit
inspireerde veel Bakelnaren om ook te
gaan motorrijden. Ben bewaart prach
tige herinneringen aan o.a. zijn toer
tocht door de VS al had voor hem de
nadruk minder op het rijden en meer
op de toeristische trekpleisters mogen
liggen. Ook heeft hij nog prachtige
herinneringen aan zijn autotocht van
Bakel naar Gambia, West Afrika. In
totaal een tocht van 7,5 duizend km. Dit
was eveneens een geweldige ervaring.
Hierover kan hij wel de hele Gazet
volschrijven !

Ik ga nog wel eens terug om er ook iets
lekkers van de kaart te proeven en om
te vragen wat hij van deze pagina in de
Gazet vond.
Mirjam van der Pijl
Dat er nog weinig komt van de hobby van
Ben, motorrijden, is niet zo vreemd met
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Nieuws van onze wijkagent:

Nieuws over de woninginbraken
Het valt op dat er in Dierdonk geen
ke
le melding van woning inbraak
en
is geweest in de zomervakantie. Ten
minste dit was de stand van zaken tot
medio augustus bij het schrijven van het
politie nieuws voor in deze Gazet. Dit is
natuurlijk erg goed nieuws!
Het is goed om te zien dat er veel sociale
controle is en dat een velen bezig zijn
met een stukje preventie. Een goed
voorbeeld is het Buurtpreventieteam
‘Veengeul’ in Dierdonk. Dit team heeft
in de weken voor de zomervakantie huis
aan huis in hun buurtpreventiegebied
een informatie pakket bezorgd met
hierin oa de burenkaart. De burenkaart
is een middel om de buren in te lichten
van je vakantieplannen zodat zij een
extra oogje in het zeil kunnen houden.
Een goed voorbeeld van een stukje
burgerparticipatie!

serieus is, wordt de politie gebeld om de
situatie te bekijken.
In Dierdonk zijn er, zover bekend bij mij
drie Whatsapp groepen die elkaar op
de hoogte houden. We zijn nu op zoek
naar meerdere mensen die in hun buurt

of straat een Whatsapp groep willen
beheren. Lijkt dit u wat? Neem dan
tact met mij, wijkagent Francisca
con
Kamphuis.
De zomerperiode is het rustig geweest
met meldingen bij de politie vanuit de
wijk Dierdonk. Slechts enkele melding
van overlast of criminaliteit. Zo werd
op in de nacht van 4 op 5 augustus
van
uit de achtertuin van een woning
aan de Zwanenbloemsingel een fiets
gestolen. Vermoedelijk heeft de dader
de fiets, van het merk Batavus over
een heg langs de zijkant van het huis
getild. Het gebeurd dat de politie fietsen
aantreft die vermoedelijk van diefstal
afkomstig zijn maar niet gesignaleerd
staan als gestolen. Tip: maak een foto
van uw fiets en noteer daarbij de unieke
kenmerken zoals oa het framenummer.
Er worden regelmatig bij de politie
melding gedaan van overlast door het
stoken in vuurkorven en sfeerhaarden
in achtertuinen. Het Stoken kan flinke
overlast geven waarbij de irritaties in
de woonomgeving kunnen oplopen.
Ook kan het tot aanleiding zijn voor een
burenruzie. Wat is het u waard? Houdt
rekening met elkaar.

Whatsapp groepen.
De politie wil graag voor buurtbewoners
een veilige leefomgeving creëren.
Wij heb
ben daar u als wijkbewoners
voor nodig. U weet immers het beste
wat gewoon is in de wijk en wat niet.
Inmiddels werken veel wijken in Neder
land met Whatsapp groepen. Deelne
mers in deze groepen kunnen elkaar
op de hoogte houden van eventuele
verdachte situaties. Als de verdenking
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Informatie wat wel en niet mag binnen
de bebouwde kom van Helmond mbt
stoken vind u in de APV (Algemene

Plaatselijke Verordening) van de ge
meente Helmond.
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/
XHTMLoutput/Actueel/Helmond/71996.html

Tot slot nog even dit; De politie heeft
sinds een tijdje een landelijke jeugdsite;
vraaghetdepolitie.nl.
Deze website is er speciaal voor jon
geren en geeft een antwoord op
vragen over veiligheid. Tijdens een
chat kunnen jongeren elke dinsdag- en
donderdagavond tussen 19.00 en 21.00
uur hun vraag of probleem bespreken.

Contact wijkagent.
Uiteraard ben ik niet 24 uur per dag
bereikbaar. Wilt u contact met mij dan
kan dat op de volgende manier:
• Spreek mij aan op straat, ik neem
altijd tijd voor u,
• Bel naar 0900-8844 en vraag of
ik in dienst ben. Mocht ik op dat
moment niet bereikbaar zijn, maakt
het service centrum mij een mail en
bel ik u z.s.m. terug.
• Ook kunt u mij bereiken via het
email adres: francisca.kamphuis@
politie.nl
•
Uw wijkagent, Francisca Kamphuis
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Zomaar een dagje: Dierenkliniek Brouwhuis
Voor de zekerheid liet ik een uitgebreid bloedonderzoek doen,
maar ook daar kwam niets afwijkends uit: alle waardes van de
verschillende organen en hormonen waren normaal. Ik was
weer wat gerustgesteld. Misschien was ze gewoon dement
aan het worden?

‘Lief en Leed ’
Vandaag mijn laatste dagje werken en dan wachten er 2
weken vakantie. Daar was ik echt aan toe, al zeg ik het zelf,
want de laatste weken zijn nogal emotioneel geweest.
Plotseling had ik naast dierenarts ook de rol van bezorgde
eigenaar.
Het was in de zomer van 2000 dat er op een dag een poes
rondliep in onze tuin. Duidelijk ondervoed, tranende ogen
en snot aan de neus… Na enige onderhandeling met mijn
ouders, mocht ik me over haar ontfermen. Duidelijke afspraak
was dat ze in de tuin mocht wonen, maar niet in huis mocht.
Zo gezegd, zo gedaan: Mieneke (zo hadden we haar na een
democratische stemming genoemd) was bang, maar met
behulp van wat eten konden we toch haar vertrouwen
winnen en haar niesziekte verzorgen. Ze herstelde gelukkig
vlot: samen met haar gewicht, steeg ook haar weerstand
en na een 2-tal weken werd ze gezond verklaard. De eerste
weken was ze gelukkig in de tuin, met op zijn tijd de nodige
aandacht. Maar op een onbewaakt moment glipte ze via de
openstaande huisdeur (het was tenslotte zomer) naar binnen.
Ik moet de katteneigenaren onder jullie niet vertellen wat
dat voor gevolgen had… de volgende dagen klonk er uit de
tuin een hartverscheurend gemiauw of ze alsjebliiiiieeeeeft
weer binnen mocht. De aanhouder wint, zeggen ze, en katten
kunnen heel erg koppig zijn… Jullie raden het al: na enkele
dagen mocht Mieneke binnen.
In de weken en maanden die volgden verlegde ze heel subtiel
haar grenzen en breidde ze haar territorium uit: van de keuken
naar de woonkamer, van haar mandje naar de bank, van de
benedenverdieping naar het bed op de slaapkamer. Ze was de
koning(in) te rijk. En in ruil gedroeg ze zich zeer voorbeeldig:
niet krabben aan de meubels, niet in huis plassen, niet
opdringerig zijn bij bezoek.

Maar toen ze begin van de maand niet op haar vaste tijdstip
verscheen om te eten (ze had een soort ingebouwde klok en
meldde zich altijd als het etenstijd was), kwam de ongerustheid
terug. Dit was niet normaal. Ze was altijd trouw op post voor
haar eten. Er kwam geen reactie op geroep en navraag bij de
buren of die haar gezien hadden leverde ook niets op. We
zochten op haar slaapplekjes of ze daar niet lag, maar nergens
was een aanwijzing te vinden waar ze was. De ongerustheid
en onzekerheid knaagden. Zou er iets gebeurd zijn? Maar wat?

Op straat liep ze niet en rondzwerven had ze nooit gedaan (ze
kwam niet verder dan de eigen tuin). Als ze maar geen pijn
had… Drie dagen later vonden we haar: ze lag onder een struik
in de tuin. Ze was dood, maar zag er vredig uit. Ze had geen
uitwendige verwondingen en aan haar houding kon ik zien dat
ze geen pijn geleden had. Ik heb niet verder onderzocht wat
er precies gebeurd is. Op dat moment was ik vooral het baasje
en iets minder haar dierenarts. Ik troost me met het idee dat
ze niet langdurig ziek geweest is en dat we 15 mooie jaren
hebben mogen samen zijn…
Joke Jolling
Dierenarts Dierenkliniek Brouwhuis
Wilt u meer weten over dierenkliniek Brouwhuis?
Kijk dan op www.dierenkliniek.com of volg ons op onze
Facebook-pagina.

Begin dit jaar kwam er een vaag gevoel bij me op of er niet iets
aan de hand was met haar. Ze liep wat moeilijker de trap op
en af. Ze kon erg zeuren om eten en om aandacht. Ze was ook
wat onrustig: wel knuffelen-niet knuffelen, binnen in huis-of
toch maar liever naar buiten... Verder waren er geen concrete
klachten: haar gewicht was stabiel, ze dronk normaal en gaf
niet over… Ook een klinisch onderzoek gaf niks alarmerends:
het hart klonk goed, de buik voelde soepel, en ze gaf niet aan
dat ze ergens pijn had.
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Horstlandenpark 59
5709 MC Helmond

0492-842216
06-41055575

Kleding vermaken herstellen repareren etc. etc.

www.schildersbedrijfbieleveld.nl
Info@schildersbedrijfbieleveld.nl

dit doe ik voor u.
Kleding vermaken herstellen
repareren etc. etc.

Ger van Hout

Gedipl. coupeuse/costumière
g.hout9@upcmail.nl
Nieuwveld 88. Helmond
tel. 0492-533074

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

Sportlifeplus
Kom in beweging
Hallo Dames van 35-40 jaar en + van Dierdonk.
Sporten in Sporthal Dierdonk, iets voor u?
elke woensdagavond om 19:00-20:00 u.
Wij starten in september met een gevarieerd programma.
Graag tot ziens, doen hè,
Meer weten? bel Marij: 06 44238305,
of mail ech.sportlifeplus@gmail.com

Marij Verberkt

BS Dierdonk blikt terug en vooruit
met een prachtige cheque van
€8370,63! Vele kinderen hebben daar
met de sponsorloop een steentje aan
bijgedragen.

Het schooljaar 2014-2015 is weer
bij gevlogen. We kijken met een
voor
fotocollage terug op een geslaagd
schooljaar, waarin veel leuke en leer
zame activiteiten de revue zijn gepas
seerd.
Vlak voor het eind van het schooljaar
mochten we Nica-friends nog verblijden
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Inmiddels is het schooljaar 2015-2016
in volle gang. De laatjes zijn weer
gevuld, de eerste liedjes zijn gezongen,
er hangen al tekeningen aan de muur,
buiten wordt volop gespeeld, groep
3 kan al een paar woorden lezen en
de eerste knutsellessen zijn ook weer
een feit. Het thema voor het komende
schooljaar: ‘Basisschool Dierdonk……
Talentvol!’
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Workshop
‘Het nieuwe bankieren’
Ook bij u in de buurt
Met Rabobank Internetbankieren en/of Mobiel bankieren (via smartphone of tablet) regelt u uw
bankzaken gemakkelijk zelf. Waar en wanneer het u uitkomt. Wilt u meer weten over het online regelen
van uw bankzaken en hoe u dit veilig kunt doen? Kom dan naar de workshop ‘Het nieuwe bankieren’.
Samen met een medewerker van onze bank maakt u kennis met de mogelijkheden van online
bankieren. Alle belangrijke informatie omtrent internetbankieren en mobiel bankieren komt tijdens
deze workshops aan bod. Om deze informatie voor u nog inzichtelijker te maken, organiseren we
twee afzonderlijke workshops te weten de workshop Rabo Internetbankieren en de workshop
Rabo Mobiel bankieren.
De workshop Rabo Internetbankieren bevat de
volgende onderdelen:
1 Veiligheid
2 Internetbankieren (basis)
3 Aanvullende informatie
4 Zelf aan de slag op de computer

Alle leden van Rabobank Helmond kunnen de workshops
Rabo Internetbankieren en Rabo Mobiel bankieren volgen,
zonder enige kosten. Ervaring leert dat het prettiger is om op
de eigen laptop of tablet te oefenen. Daarom verzoeken wij
u vriendelijk uw eigen laptop of tablet mee te nemen naar
de workshop.

De workshop Rabo Mobiel bankieren bevat de
volgende onderdelen:
1 Veiligheid
2 Rabo Bankieren App
3 Direct zelf regelen
4 Zelf aan de slag met de tablet of smartphone

Locatie Wijkcentrum Parkzicht, Dierdonk
Dinsdag 6 oktober
14.00-17.00 (Rabo Internetbankieren)
Donderdag 15 oktober 14.00-17.00 (Rabo Mobiel bankieren)

www.rabobank.nl/helmond
Een aandeel in elkaar

Aanmelden kan via www.rabobank.nl/helmond of telefonisch
via (0492) 594 594.

Buurtpreventie Dierdonk Veengeul
In de Gazet van april hebben wij u
geïnformeerd over het opzetten en van
start gaan van het buurtpreventieproject
Dierdonk Veengeul
Zoals in dat artikel aangegeven is het doel van dit
buurtpreventieproject een positieve bijdrage leveren aan het
vergroten van de veiligheid, saamhorigheid en leefbaarheid
van de buurt. Hierbij kan naast inbraakpreventie,
gedacht worden aan de openbare groenvoorziening,
verkeersveiligheid, geluidsoverlast, etc.
Omdat dit project alleen kan functioneren met de
medewerking van buurtgenoten is, in samenwerking met
de wijkagent en de opbouwwerker van de LEV groep, op 12
maart jl. een presentatie verzorgd en informatie gegeven
over het project. De opkomst bij deze bijeenkomst was hoog
en de betrokkenheid van de aanwezigen erg goed.
Door de aanwezigen werd het genomen initiatief, de
presentatie alsmede de daarop volgende discussie, als zeer
positief ervaren. Inmiddels zijn we enkele maanden verder en
willen wij u informeren over de activiteiten die inmiddels zijn
ondernomen vanuit het project.
* De buurtcoördinator en de straatcoördinatoren zijn
benoemd. Deze coördinatoren zijn de aanspreekpunten voor
de bewoners van de buurt en hebben regelmatig overleg
met elkaar, de wijkagent en de opbouwwerker van de wijk,
over zaken die in de buurt actueel zijn. Daarnaast heeft de
buurtcoördinator als taak het onderhouden van de contacten
met officiële instanties, zoals gemeente, politie, etc.
* In het kader van buurtpreventie is een Whatsapp groep
opgestart waarbij het merendeel van de buurtbewoners zich
inmiddels heeft aangesloten. De bedoeling hiervan is elkaar
snel te informeren over verdachte personen/voertuigen,
‘klusjesmannen’ aan de deur, deur aan deur ‘verkopers’ etc.
Voor de Whatsapp groep zijn inmiddels spelregels opgesteld.
* Door de Gemeente Helmond zijn op de hoeken van de
buurt bordjes ‘Attentie Buurtpreventie’ geplaatst. Zoals te
lezen in het Eindhovens Dagblad van 19 mei jl. is de afname
van woninginbraken in wijken met buurtpreventie groter dan
elders.
* Bij het plantsoen tussen de brug over de vijver en het
Ockenburghpark was geen verlichting aanwezig, hetgeen
zeker in de winteravonden een gevoel van onveiligheid gaf.
Op verzoek van het buurtpreventieproject zijn daar door de
gemeente Helmond inmiddels 3 lantaarnpalen geplaatst.

gegevens worden ingevuld die van belang zijn voor de buren
tijdens uw afwezigheid. De ingevulde kaart kan bij de buren
worden afgegeven.
* Vissen in de Veengeul/vijver
De gemeente Helmond is voornemens per 1 januari 2016 de
wateren in Dierdonk, inclusief de Veengeul, voor 6 jaar te
verpachten aan Sportvisserij Zuidwest Nederland, waardoor
vissen in het water in Dierdonk wordt toegestaan. De wijkraad
van Dierdonk is door de gemeente Helmond gevraagd
hierover advies aan haar uit te brengen.
Omdat wij ons, en met ons veel buurtbewoners, zorgen
maken over deze ontwikkeling, zijn leden van het
buurtpreventieteam deur voor deur de mening gaan peilen
van de bewoners, ook buiten ons buurtpreventiegebied, die
direct aan de Veengeul wonen. Daarnaast is aan de overige
bewoners in ons ‘verzorgingsgebied’ via e-mail om hun
mening gevraagd.
Omdat 88% van de bewoners tegen verpachten is, waarvan
een deel het vissen door kinderen tot en met 13 jaar wel wil
toestaan, hebben wij de wijkraad verzocht de gemeente te
adviseren een visverbod in te stellen voor de gehele vijver (en
alle overige wateren in Dierdonk) uitgezonderd kinderen tot
en met 13 jaar.
* De eerste Nieuwsbrief Buurtpreventie is begin juli
via een e-mail verzonden aan de bewoners binnen het
buurtpreventiegebied, waarvan e-mail adres bekend is. Het
ligt in de bedoeling deze nieuwsbrief bij voldoende ‘nieuws’
vaker te laten verschijnen.
* Een van de punten op het actieplan 2015 is de uitbreiding
van het preventiegebied.Dit punt zal na de vakantieperiode
worden opgepakt en betreft het gebied tussen De Korte Geer,
Zonnedauwsingel, Waterleliesingel en Zwanebloemsingel.
Mocht er in uw buurt/omgeving, misschien mede naar
aanleiding van het lezen van het bovenstaande, belangstelling
zijn voor het opstarten van een buurtpreventieproject dan
kunt u voor ondersteuning daarbij contact opnemen met
Francisca Kamphuis, wijkagent Dierdonk, telefoon 09008844 en Frans Sleegers, opbouwwerker Dierdonk, telefoon
0614871295
Het Buurtpreventieteam Dierdonk Veengeul
Bereikbaar via:
Email: buurtpreventie.veengeul@upcmail.nl
Twitter: @BPDierdonk01

*In verband met de vakantieperiode, en derhalve mogelijke
toename van het risico van inbraak, is in overleg met de
wijkagent een ‘burenkaartactie’ opgezet. Alle bewoners
binnen het buurtpreventiegebied hebben, naast een
begeleidende brief, een boekje over inbraakpreventie en een
burenkaart in de bus gekregen. Op de burenkaart kunnen
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Citadel
Citad l nieuwe stijl
openingsaanbieding!
Gratis sporten tot 1 november
Geen inschrijfgeld
Gratis 6 maanden squash
Onbeperkt fitness

Vanaf

€15,75 per maand
Of

Onbeperkt fitness en groepslessen,
o.a. spinning, zumba, powerkick enz.
Vanaf

€24,90 per maand

Betaling jaarabonnement per maand via automatische incasso. U was in juni en juli geen lid van Sport Citadel

Rivierensingel 90 (Brouwhuis)
Helmond
0492 - 517180
www.sportcitadel.com

Squash, Fitness, Sportmassage,
Spinning, Steps, Zumba, Powerkick,
Hip Hop, Body lift, Functionele training,
XCORE, Robotmassage, Fysiotherapie,
DéDé Danceballet, TaeKwon-Do

Citadel Moderniseert
Het nieuwe seizoen start met veel nieuwe activiteiten,
Fittnesafdeling is flink uitgebreid.

maximaal 30 minuten. Zeer geschikt voor beginners, senioren
en mensen die terug komen na een blessure.

Citadel Squash en Fitness heeft in de zomerperiode het
sportcentrum flink onder handen genomen.

Groepsles.
Bij de groepslessen wordt gestart met een nieuwe les: XCORE.
Tijdens deze ultieme core (buik/rug) workout wordt het hele
lichaam getraind: conditie, spieren en bindweefsel en je
verbrandt calorieën. Door de verslavende mix van krachtige
bewegingen op de sounds van de laatste muziek hits vliegt de
les voorbij!

De horeca afdeling is opgeknapt, de douches in de
herenkleedkamer zijn opnieuw betegeld en de fitness afdeling
is flink uitgebreid met functionele training en circuit training.
Daarnaast wordt gestart met een nieuwe groepsles XCORE,
wordt er een nieuwe sport Soccer Squash geïntroduceerd en
men kan naast de traditionele massage nu ook gebruik maken
van robot massage (FLEXBODY).
Na 22 jaar werd het tijd voor vernieuwing en dit wordt ook
vorm gegeven met een nieuwe website en een facebook
pagina. Citadel bruist weer en nodigt u uit voor een
hernieuwde kennismaking.
Fitness.
De fitness afdeling is met ruim 130 m2 flink uitgebreid. Twee
voormalige squashbanen zijn omgebouwd en bij de bestaande
fitness studio getrokken. Dit gaf de gelegenheid om te starten
met functionele training, dat op dit moment de grote hype in
fitnessland is.
Functionele training is een hele nieuwe manier van trainen,
waarbij plezier hebben tijdens het sporten en het behalen
van resultaat het uitgangspunt is. Het is fitness met een
hoog fun-gehalte waarbij je in 30 minuten het hele lichaam
traint. Een speciaal opgeleide instructeur begeleidt je door
de les heen en legt uit hoe de verschillende attributen zoals
kettlebells, powerbags, medicine balls, speed ladders, battle
ropes en bokszakken gebruikt moeten worden. De variatie in
oefeningen is vrijwel eindeloos en verveling is uitgesloten.
Een tweede noviteit bij Citadel is de Techno Gym circuit
training. De circuittraining is een korte en intensieve
groepstraining onder leiding van een instructeur van

Soccer Squash.
Ook nieuw bij Citadel is Soccer Squash. Het is de nieuwe
sensatie op het gebied van balsporten en is een combinatie
van voetbal en squash dat wordt gespeeld met een speciale
Soccer Squash bal op een gewone squashbaan. Het is
een ideale techniektraining voor voetballers en met een
paar wedstrijden Soccer Squash zie je de balaanname,
balbehandeling en traptechniek aanzienlijk verbeteren.
Ajax heeft het inmiddels al opgenomen in de jeugdopleiding.
Daarnaast is het door de intensiteit van het spel ook goed
voor de conditie, maar het is vooral leuk. Wie heeft vroeger
niet met vriendjes een bal tegen een muur getrapt?Citadel
kan voor voetbalclubs speciale introductie lessen organiseren.
Al met al is er weer veel te beleven in Citadel. U bent van
harte welkom in het vernieuwde sportcentrum en bent u
enthousiast, dan kunt u gebruik maken van een spectaculaire
aanbieding (zie advertentie pagina 26.).

Bloemenwei
De Grote Scherenlaan lobbyt
al jaren over het grondstuk
tegenover hun deur. Nu is er
een prachtige bloemenweide
ontstaan.
Wim Schaars, bewoner van “De
Grote Scherenlaan” laat ons dan
ook weten:

“Wij zijn blij
met onze
bloemenwei.”
Wim Schaars
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Introductie Windows 10
Op donderdag 3 september is er een speciale ochtend van de
computerinloop in Parkzicht. U wordt dan geïnformeerd over
de nieuwe mogelijkheden die dit besturingssysteem biedt.
Zoals u al eerder heeft kunnen lezen, kunnen de geregistreerde
gebruikers van Windows Vista; Windows 7 en Windows 8 en
8.1 tot augustus 2016 gratis overschakelen naar Windows 10.
Ook is het belangrijk om te weten dat indien Windows 10 geïnstalleerd is er niet meer betaald hoeft te worden voor eventuele nieuwe versies van het Windows besturingssysteem.

Als u ’s avonds wilt komen
moet u een mailtje sturen naar
computerinloopparkzicht@gmail.com
U ontvangt dan op 1 september bericht of
het op donderdagavond doorgaat.
Dank zij de medewerking van Wijkvereniging, Seniorweb en
van Parkzicht zijn er, behoudens uw eigen consumpties, geen
kosten aan deze bijeenkomsten verbonden.

Omdat de overschakeling best een belangrijke stap is, is
het verstandig dat u zich goed informeert. Is het voor u nu
al belangrijk om over te stappen? Hoe lang blijft het gratis
aanbod? Wat zijn de eventuele voordelen van Windows 10?
Waarom wil Microsoft graag dat we overstappen?
We zullen proberen op deze vragen een antwoord te geven
en we laten u zien hoe Windows 10 werkt en wat voordelen
kunnen zijn.
Natuurlijk kan niet iedereen in de ochtend naar Parkzicht
komen. Vandaar dat we bij voldoende belangstelling dit
programma ook op donderdagavond 3 september om 20:00
uur zullen verzorgen.

Workshop ‘Het nieuwe bankieren’
Het hele jaar door organiseert Rabobank Helmond de
workshop ‘Het nieuwe bankieren’ in de Helmondse
wijken. Tijdens deze drie uur durende workshop, leren
deelnemers hoe ze het beste gebruik kunnen maken van
moderne hulpmiddelen om bankzaken te regelen. Stap
voor stap worden ze meegenomen in het Rabo Internet- en
mobielbankieren en gaan ze aan de slag met de smartphone
en/of tablet en leren deelnemers welke bankzaken zelf
geregeld kunnen worden. Om de informatie nog inzichtelijker
te maken, organiseert de bank we twee afzonderlijke
workshops te weten de workshop Rabo Internetbankieren en
de workshop Rabo Mobiel bankieren.

Aanmelden kan via www.rabobank.nl/helmond of telefonisch
via (0492) 594 594. Per workshop is er een beperkt aantal
plaatsen beschikbaar. Alle leden van Rabobank Helmond
kunnen de workshops Rabo Internetbankieren enRabo Mobiel
bankieren volgen, zonder enige kosten. Ervaring leert dat
het prettiger is om op de eigen laptop of tablet te oefenen.
Daarom verzoekt de bank de deelnemers de eigen laptop of
tablet mee te nemen naar de workshop.
Wanneer is de workshop in het Wijkcentrum Parkzicht:
op dinsdag 6 oktober: Workshop Het nieuwe bankieren en
op donderdag 29 oktober: Workshop Mobiel bankieren

De workshop Rabo Internetbankieren bevat de volgende
onderdelen:
1. Veiligheid
2. Internetbankieren (basis)
3. Aanvullende informatie
4. Zelf aan de slag op de computer
De workshop Rabo Mobiel bankieren bevat de volgende
onderdelen:
1. Veiligheid
2. Rabo Bankieren App
3. Direct zelf regelen
4. Zelf aan de slag met de tablet of smartphone
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Nieuwsblad voor Dierdonk

Seizoenstart met hockeyclinic in Bakel!
Hockeyclub Bakel is de kleine gezellige club op enkele minuten
rijden van Dierdonk. Het nieuwe seizoen staat voor de deur
en net als vorig jaar beginnen we op dit jaar op 29 augustus
met een spetterende clinic georganiseerd door vrijwilligers
en de mensen van Sportivity Service. Op die manier kunnen
we allemaal vol enthousiasme en met wat nieuwe trucjes van
start gaan. Als special guest hebben we Sian Keil weten te
strikken. Zij speelt bij Den Bosch Dames 1 (Landskampioen)
en tevens bij Jong Oranje. Als je wilt weten hoe zij over het
hockeyspelletje denkt en wat haar ambities zijn, check dan de
video op https://youtu.be/-35kuygOTzw.
Voor alle jeugdleden zal de dag in 2
delen worden verdeeld, de ochtend
voor de jongste jeugd (funkey, E en D
teams) en in het begin van de middag
voor de jeugd (C, B en A teams).
Tijdens de oefeningen zijn leuke
prijzen te winnen en voor iedereen
is er een heerlijke ijsje van Moniex.
Mocht je eens willen komen kijken
ben je van harte uitgenodigd.

Ben je geïnteresseerd, meld je dan op
onderstaand mailadres.
Nieuwe groepjes voor Nieuwelingen en
Funckey-Hockey
We starten weer met een groep met
de allerjongste hockeyers. Als je 4-5
jaar bent kun je aansluiten bij de groep
Funkey Hockey op vrijdag om 19.30 uur . Spelenderwijs worden
er allemaal leuke balspelletjes gedaan. Het is superleuk en
een mooi opstapje naar het echte hockeyen, waar je vanaf
6 jaar in kunt doorstromen. De nieuwelingengroep vanaf 6
jaar train op dinsdagen om 18.30 uur. Dus aarzel niet en kom
drie keer gratis proeftrainen in Bakel. Je zult er geen spijt van
krijgen. Voor nadere informatie kun je contact opnemen met
Astrid van de Pol (0492-343784) of stuur een mailtje naar
info@hockeyclubbakel.nl. Meer informatie over het spelen bij
Hockeyclub Bakel vindt je op www.hockeyclubbakel.nl
Sian Keil

Vrijwilligers en staf
Als hockeyclub zijn we niet alleen
op zoek naar hockeyers, maar ook
vrijwilligers die het leuk vinden om een
steentje bij te dragen. Heb je in het
verleden gehockeyd, dan kunnen we je
goed gebruiken als toevoeging op de
trainersstaf. We zijn bijvoorbeeld nog
steeds op zoek naar een keeperstrainer
voor onze oudere jeugd en de senioren.
Daarnaast zijn we ook op zoek naar
leden voor de PR- en sponsorcommissie.

Kikarun 27 september in Eindhoven
Beste mede Dierdonker!
Op 27 september 2015 ga ik 5 km hardlopen tijdens Run for
KiKa in Eindhoven.
Het trainen doe ik zelf maar bij het laten stijgen van mijn
sponsorteller voor KiKa heb ik jouw hulp nodig.
KiKa gelooft in actieve oplossingen.

Daarom organiseert KiKa ieder jaar: Run for KiKa; een serie
populaire hardloopevents, waaraan ook ik dit jaar meedoe.
En dat betekent: nog meer geld voor belangrijk weten
schappelijk onderzoek naar kinderkanker. Samen helpen we
kinderkanker de wereld uit. Ga ook voor de missie van KiKa!
Ik moet zelf trainen voor de Run, maar jouw ondersteuning is
onmisbaar. Mijn persoonlijke sponsordoel is 1250 euro voor
KiKa. Je kan mij gemakkelijk en snel sponsoren. Ga naar www.
runforkika.nl/sponsor-nu selecteer mijn naam en vul het
sponsorformulier in.
Alvast heel erg bedankt!
Sportieve groet,
Aparecida Mengede
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TOTALE
LEEGVERKOOP
MET KORTINGEN

TOT

70%

i.v.m. verhuizing: Totale Leegverkoop!

De oplossing
Hansje loopt binnen in een winkel
en vraagt:
Dag mijnheer. Als ik een halve kilo
rozijnen koop tegen 4,90 euro per
kilo, 7 eieren tegen 12 eurocent
per stuk en 400 gram bloem tegen
2 euro per kilo, hoeveel krijg ik dan
terug van 20 euro?
De verkoper rekent alles uit en zegt:
15,91 euro jongen. Zal ik alles in
een zakje doen?
Nee, nee, dat is niet nodig. Dat was
het vraagstuk dat we moesten
oplossen voor ons huiswerk.

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

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

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 •

Parochie H. Lambertus
Vormsel 2016: Nu aanmelden!

Vooraankondiging Eerste Communie 2016

In het sacrament van het Vormsel geeft God kracht en
bezieling. Zo wil Hij helpen uit te groeien tot een in alle
opzichte volwassen persoon. Leerlingen uit groep 8 (of ouder)
zijn welkom. Traditioneel doen er veel kinderen uit Dierdonk
mee, dus lees dit bericht in de Gazet goed!

De Parochie H. Lambertus organiseert jaarlijks voor kinderen
uit de nieuwe groepen 4 ‘De Eerste Heilige Communie’. Meer
informatie over de informatieavonden die begin november
(na de herfstvakantie) worden gehouden in de Gazet van
oktober. Ook op de Dierdonkschool zal gewoonlijk een
informatiefolder worden rondgedeeld in groep 4. Zit uw kind
in groep 5 of elders op school, houd dan deze Gazet goed in
de gaten.

Aanmelden kan tot uiterlijk 10 oktober 2015.
Het inschrijfformulier is te downloaden via onze website
www.heiligelambertus.nl’, of kan u per mail worden toegezon
den via het kantoor: parochie@heiligelambertus.nl .

Lourdesbedevaart Kapelaan Koopmans

Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling
genomen. Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvangt u
een schema met data en tijden. Na ontvangst van de betaling
is de inschrijving definitief.
• Eerste les: donderdag 5 november 16:15 -17:00 uur;
• Locaties les: St. Jozefkerk, Tolpost/Bakelsedijk
• H. Mis met Vormsel: 30 januari 2016, 18.30 uur St.
Jozefkerk
• Vormheer: Mgr. R. Mutsaerts
Eucharistievieringen in het weekend Parochie H.Lambertus:
H. Jozef, Tolpost
zaterdag
18.30 u
		
zondag
9.30 u
H. Lambertus, Kerkstraat (Centrum)
zondag
11.00 u
zondag
9.30 u
H. Paulus, Paulus Potterlaan (Noord)
H. Edith Stein, Weg door de Rijpel (Rijpelberg)
		
zondag
11.00 u
Weekdagen: Jozefkerk.
ma, wo, do, vr 19.00 u
		
en di, do
9.00 u
Pastoraal team:
pastoor drs. E.C. Seidel (477255
pastoorseidel@live.nl
pastor W. Koopmans (477255 pastorkoopmans@live.nl
diaken drs. P.C.G. de Vries(476345 diaken@heiligelambertus.nl
diaken H.W. Dings
(522109
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Van 10 tot 17 september zal kapelaan Koopmans meegaan
met de met de ziekenbedevaart van de NLZ per trein naar
Lourdes.
Het is een unieke ervaring samen op bedevaart te gaan. Aan
de grot van Lourdes ervaren hoe Maria laat zien dat onze God
van kwetsbare mensen houdt.
Graag ontbrand ik voor uw intenties een kaars!
De intenties kunnen nog opgetekend worden in de verschil
lende kerken van de parochie, of u kunt mailen naar:
pastorkoopmans@live.nl
Bereikbaarheid:
Centraal parochiekantoor: Tolpost 1, 5701 HE Helmond.
(ingang onder de kerktoren Jozefkerk)
( 0492 – 522109 (werkdagen 9.30-12.30)
Pastorie:
Bakelsedijk 1, 5701 HA Helmond. ( 0492 ‑ 477255
E-mail: parochie@heiligelambertus.nl.
Website: www.heiligelambertus.nl
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Protestantse Gemeente Helmond
Kerk zonder drempels
ds. Corine Beeuwkes-van Ede en Pieter Flach

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
activiteiten. Voor Dierdonk bestaat het
wijkteam uit:
Ds. Corine Beeuwkes – van Ede
Speelweide 44, Bakel,
( 085-7604455
Hilgert Bos
Berkenheuveldreef 22
( 528741
Joke van der Vange
Arcenlaan 10
( 559372
Cathy Erbrink
Berkenheuveldreef 5
( 558281
Fien van Duren, diaken
Ockenburghpark 78
( 514120
Pieter Flach
kerkelijk werker
(ma en donderdag) ( 040-2842052
Kijk voor meer informatie op de site van
de Bethlehemkerk:
www.bethlehemkerk-helmond.nl
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Onze Bethlehemkerk ondergaat mo
menteel een verbouwing en daardoor
gaan mooie ruimtes ontstaan om el
kaar te ontmoeten. Velen zijn met ons
nieuwsgierig naar het eindresultaat en
verheugen zich daarop. Nieuwe ruimte
zonder drempels! Dat zal het zeker mak
kelijker maken om ons binnen het ge
bouw te ver plaatsen.
Maar een gebouw zonder drempels is
nog geen kerk zonder drempels. Wij
hebben binnen ons gebouw zo onze
eigen gewoontes in hoe we samen kerk
diensten vieren, in hoe we met elkaar
omgaan, in hoe we over ons geloof
praten (of niet...). En daarbij klinkt wat
voor de een heel waardevol is, de ander
juist vreemd in de oren. Je verstaat
elkaar niet zomaar. En mensen van
buiten onze gemeente komen ook niet
vanzelf even binnenlopen.
Over hoe wij kerk kunnen zijn zonder
drempels willen we dit seizoen graag
met elkaar in gesprek.
De
kennismakings-kring-gesprekken
van mei en juni 2014, toen ds. Corine
Beeuwkes-van Ede net begonnen was
als predikant in de Bethlehemkerk, zijn
enthousiast ontvangen. Het was fijn om
elkaar in die kringontmoetingen beter te
leren kennen. Als straks de verbouwing
klaar is, willen we in de eerste weken
van oktober in die vernieuwde Beth
lehemkerk opnieuw zo’n serie kring
gesprekken organiseren. Want het is
goed om elkaar te ontmoeten en zo
samen kerk te zijn in al onze diversiteit!
VREDESWEEK Open avond 21
september: ‘Radicalisering als
maatschappelijk proces’
Onze samenleving radicaliseert. Bij
radicalisering denken we meteen
aan geradicaliseerde moslims, die als

jihadstrijders ten strijde trekken.
Maar radicalisering is een probleem van
onze hele samenleving. Verharde stand
punten over minderheden, discrimina
tie, anti-semitisme, zijn tekenen van een
verandering in ons land. Aan onze tole
rantie lijkt een einde te komen en dat is
een zorgelijke ontwikkeling.
Aan Maarten van den Donk van RADARAdvies is gevraagd om een avond te
verzorgen rondom het thema ‘Radica
lisering als maatschappelijk proces’. Op
een aansprekelijke manier weet hij dit
onderwerp bespreekbaar te maken en
maakt hij gebruik van verrassende werk
vormen.
De werkgroep ‘Moslims en Christenen’
heeft deze avond georganiseerd
op dinsdag 21 september a.s. in de
Bethlehemkerk; aanvang 20.00u (vanaf
19.30u is er koffie/thee).
Vredestocht
Op zaterdag 26 september a.s. wordt
om 16.00u een vredestocht gehouden.
Net als vorig jaar (toen was de tocht
echter in december) lopen we vanaf de
Turkse Moskee in de Molenstraat via de
Bethlehemkerk en de Lambertuskerk
naar het Multicultureel Centrum in de
Molenstraat.
Keetcafé organiseert een
Bosdag!
Uit nostalgie
en door goede
herinneringen
organiseren de
jongeren van
het Keetcafé de
bosdag zoals zij het vroeger hebben
beleefd: met leuke spelen voor de
jongste kinderen op de zaterdagmiddag,
een pannenkoekfestijn, een bosspel
voor de oudere kinderen vroeg in de
avond, een nachtspel voor de oudere
jongeren met daarna slapen in het
Valkennest.
Het ontbijt is er voor
iedereen, want na het ontbijt
begint
het
programma
van de startzondag heel
weekendprogramma dus als
start van het nieuwe seizoen.
Zaterdag 19 september is het
zover! Om alvast te noteren.

Nieuwsblad voor Dierdonk

Quizzers van Dierdonk let op
2e editie van de Dierdonkquiz is in aantocht!
Houdt 10 oktober 2015 vrij in uw agenda!

De meeste vragen staan alweer op papier en het totale
vragenboekje begint langzaam maar zeker steeds meer vaste
vormen aan te nemen.
Voor ons als organisatie zit het merendeel van onze zoektocht
naar de diverse opdrachten er dus weer grotendeels op.
Voor jullie als Quizfanaten moet het nog allemaal beginnen.
Voor degene die vorig jaar tot de deelnemers behoorden en
dus weten hoe gezellig en inspirerend meedoen aan deze Quiz
kan zijn zal het vanzelf sprekend zijn om ook dit jaar weer
deel te nemen.
Heeft u vorig jaar echter gemist zorg dan dat u er dit jaar zeker
bij bent. Iedereen kan meedoen. De vragen zijn zeer divers en
op te lossen door zowel jong als oud.
Ervaring heeft geleerd dat een team toch wel minimaal uit 6
of meer personen moet bestaan. De avond begint om 19.00
uur met het afhalen van de vragen in Parkzicht en om uiterlijk
23.30 uur moet het ingevulde quizboekje in Parkzicht weer
worden ingeleverd.
Met wie u samen een team vormt is geheel uw eigen keuze
dit kan b.v. met familieleden, buren, vrienden, collega’s of
vereniging zijn. Het enige wat wij als organisatie verplicht
stellen is dat u zich die avond op een adres in Dierdonk
bevindt.
Wij zullen n.l. net zoals afgelopen jaar ieder team met een
bezoekje vereren.

De prijsuitreiking zal dit jaar tijdens een gezellige avond in
Parkzicht op 31 oktober 2015 gehouden gaan worden. Wij
zorgen dan voor de juiste ambiance en een gezellige sfeer.
Zet deze twee data dus alvast op de kalender 10 oktober
quizavond en 31 oktober de prijsuitreiking.
Inschrijven kan via het bijgevoegde inschrijfformulier of via
ons mailadres Dierdonkquiz@gmail.com.
Wij hopen vele Quizzers te mogen begroeten op 10 oktober a.s.
Met vriendelijke groet,
Quizteam Dierdonk
Inschrijfformulier Dierdonk Quiz 2015
Wij willen deelnemen aan de Dierdonk Quiz.
(Evt. originele groepsnaam)

Naam:

……………………………………………………………

Bezoekadres: …………………………………………………………
Telefoon:
E-mail:

…………………………………………………………
……………………………………………………………

Strookje kunt u inleveren bij:
Fam van Rijt
Leeuwenborchweide 58
5709 SC Helmond
Aanmelden kan ook per e-mail: dierdonkquiz@gmail.com

Sponsoring DierdonkQuiz
Wij als team DierdonkQuiz streven ernaar om deelname aan
deze Quiz zo laag drempelig mogelijk te houden. Ons doel is
om geen inschrijfgeld aan de deelnemende teams te vragen.

Inschrijfformulier Dierdonk Quiz 2015

Aangezien wij toch de nodige kosten moeten maken proberen
wij om via sponsoring het hiervoor benodigde geld bij elkaar
te krijgen.

Naam:

…………………………………………………………

Adres:

…………………………………………………………

Telefoon:

…………………………………………………………

Wij hebben gedacht ook de sponsorbijdrage laag drempelig
te maken n.l. € 25.00 hiervoor wordt de naam van uw
bedrijf, onderneming, vereniging vermeld in ons Quizboekje
en tijdens de prijsuitreiking zullen wij hier aandacht aan
schenken.
Dus draagt u onze Quiz een warm hart toe en wilt u ons
financieel voor slechts € 25.00 ondersteunen vult dan
onderstaand formulier in of neem via mail contact op met
ons.
Team DierdonkQuiz.

Ik wil de DierdonkQuiz financieel ondersteunen.

E-mail:

……………………………………………………………

Strookje kunt u inleveren bij:
Fam van Rijt
Leeuwenborchweide 58
5709 SC Helmond
Aanmelden kan ook per e-mail: dierdonkquiz@gmail.com
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Wij verkopen geen zandkastelen,
maar wel huizen!

Heeft u verkoopplannen? Maak dan gebruik van onze leuke zomeractie!
Stuur ons de ansichtkaart (of mail helmond@woonplezier.nl) voor een gratis adviesgesprek.
Verkoopt u via ons dan ontvangt u gratis deze mooie Rivièra Maison Strandtas.
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Stuur uw ansichtkaart naar: Antwoordnummer 1072, 5700 WB Helmond
Vergeet niet uw naam, adres en telefoonnummer te vemelden.

