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Met trots presenteren we bij ons
in Helmond de nieuwe collecties
van Marc Cain!

Van Oorschot is een modezaak aan de
Veestraat in Helmond met internationale topmerken voor mannen en vrouwen.
Wij presenteren de mooiste en de beste
merken op meer dan 1.000 m2. Al sinds
1911 geloven we bij alles wat we doen
in persoonlijke service en aandacht. We
zorgen er voor dat we dát te bieden wat u
zoekt. Van casual laid back tot high-end
zakelijke kleding en van trendy jeans tot
elegante looks.
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De zomer is toch nog gekomen
In mijn vorig voorwoord schreef ik dat
het wel goed zou komen met de zomer.
Terwijl ik dit voorwoord schrijf is er nog
een week schoolvakantie voor de boeg en
puffen we bij volle zon en 34 graden. Dus
het is toch nog goed gekomen.
Dat we nog met een week vakantie voor
de boeg zitten merken we wel als redactie. Het was een ”zware” bevalling. Op het
laatste moment nog achter een toegezegde advertentie aan, die men nog niet
had gemaild. Een aantal vaste inzenders
zijn nog met vakantie daardoor ontbreekt
deze maand de kopij van de Dierdonkschool maar ook de kopij van Fotodier.
Fotodier hebben we deze keer vervangen
door eigen en ingezonden foto’s.
Ook een tour om de winnaars van de prijspuzzel op de foto te krijgen. Zo hebben
we de laatste, een half uur voor het maken van de foto, en enkele uren voordat
dat we naar de drukker moeten, kunnen
bereiken.
Even terug naar de juli/augustus uitgave.
Op pagina 9 is een stukje tekst weggevallen waardoor het lijkt of het stukje over
de sterrenwacht ook is geschreven door
Moet Niks. Weliswaar hebben zij een bezoek gebracht aan de Jan Paagman Sterrenwacht echter is het stukje niet door
hen geschreven. De laatste zin onder het
stukje van MoetNiks had dan ook moeten luiden “Zie verder in deze Gazet een
artikel over de Sterrenwacht geschreven
door Peter van der Sangen.” Ja ere wie
ere toekomt en zo weet meteen heel
Dierdonk dat Peter van der Sangen naast
lid van MoetNiks dus ook vrijwilliger moet
zijn bij de sterrenwacht.
En dan deze Gazet die uitkomt in de
maand van de Dierdonkdagen. Normaal
treft u op de voorpagina de foto van de
hoofd-act van de feestavond aan, echter
zoals u al heeft kunnen lezen is dat dit
jaar een ‘mystery guest’. Voor ons dus
moeilijk op de voorpagina vast te leggen.
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We hadden natuurlijk verschillende Nederlandse artiesten, van Vader Abraham
tot Gerard Joling kunnen plaatsen of een
vraagteken. We hebben dit niet gedaan
maar hiervoor een prachtig plaatje uit de
wijk. Wilt u weten wie de mystery guest
is? Dan zult u toch echt naar de feestavond moeten komen of wachten op de
Gazet van de maand oktober. Voor alle
activiteiten op de Dierdonkdagen verwijs
ik u verder naar pag. 21 t/m 25.
Verder zult u deze maand het voltallig
college van B&W door Dierdonk zien
lopen met een luisterend oor voor alle
probleempjes maar ook oor voor alle
pluspunten natuurlijk.
Verder in deze Gazet Peter van Rooy aan
het woord die graag het stokje wil overgeven. Heeft u een zwerm bijen gezien
neem dan contact op met onze HobbyImker, en verder leest u over leuke dingen
die komen gaan zowel in de wijk, – de
DierdonkQuiz – als daarbuiten, zie 65 jaar
Accordeana , het afscheid van Spoit-Elf,
en de activiteiten bij de draaiorgels en
het Annatheater. Een ding hebben deze
buitenwijkse leuke dingen gemeen, ze
hebben actieve-leden in Dierdonk of u
heeft ze in Dierdonk kunnen meemaken,
ofwel verenigingingen maken gebruik van
de buitenwijkse ruimtes.
In elk geval de Gazet is van en voor ons
allemaal. Voor wat betreft de rubriek “de
Hobby van” hebben wij inmiddels bijna
alle adverteerders gehad waardoor deze
weer zal verdwijnen. Heeft u echter een
leuke hobby die u wel eens belicht zou
willen zien neem dan contact op met
redactie@dierdonk.org en wie weet staat
u binnenkort in het zonnetje.
Voor nu veel leesplezier.
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Redactieadres: redactie@dierdonk.org
Wijkvereniging:
www.dierdonk.nl
Adres: Ockenburghpark 78,
5709ML Helmond,
Secretariaat:
secretariaatwijkvereniging@dierdonk.nl
Wijkraad:
www.dierdonk.nl
Secretariaat:
secretariaatwijkraad@dierdonk.nl
Parkzicht (gebouw)
(556266 Fax: 556267
Reserveringen via beheerder: (06-30735792
Secretariaat: Hans v. Rijt,
Postbus 130, 5700AC Helmond
www.parkzicht-dierdonk.nl
GFT & PMD: Ma.5 en 19 sep.
RESTAFVAL: Ma.12 en 26 sep.
OPHALEN OUD PAPIER:
Ma.5 en 19 sep. ten westen en
wo. 7 en 21 sep. ten oosten van
de Dierdonklaan.

Knutselclub
Secretariaat en inschrijving leden:
contactpersoon vacature
De fotoclub van
Dierdonk
www.fotodier.nl (0620673277
stevenlangewouters@hotmail.com
Zonnebloem Helmond Haverveld
Mevr. Ine van Lieshout
Glanzerhof 19, 5709 GG Helmond
( 512856
( 0636187348
inevanlieshout@hotmail.com
Scouting Paulus Helmond-oost / Dierdonk
Blokhut: Bakelsedijk 208,
5703 JH Helmond.
(542730
Info: P. Sanders,
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
Informatie:
tafeltennis.dierdonk@yahoo.it

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
dierdonkdagen@gmail.com
Tennis Vereniging Dierdonk
Secretariaat:
Leeuwenborchweide 19,
5709SB Helmond, (514007
secretaris@tvdierdonk.nl
www.tvdierdonk.nl
Toneelgroep Maskerade
Leonie Boxstart, (510380
Horstlandenpark 44,
5709 MB, Helmond
info@maskeradehelmond.nl
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informatie: Edwin Augustijn
Wilgenroosbeek 13,
Edwin@OSDierdonk.nl

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 (558360
logopedie.brouwhuis.dierdonk@gmail.com
Peuterspeelzaal Hummeldonk

(514611
Moeders-voor-moeders
Sandra Rondeel
(514911
Kinderopvang ZieJeZo
Zwanebloemsingel 54 (06 4344 3137
Kinderdagverblijf De Bereboot
(475009
Oude Dierdonk 1
Spring Kinderopvang
met een voorsprong
(088 2088200
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De redactie behoudt zich het recht voor
de aangeboden kopij, indien nodig, te
corrigeren en/of in te korten. Opname
van kopij betekent niet dat de redactie
het met de strekking eens is. Anonieme
brieven/berichten worden nimmer geplaatst. De redactie is niet verantwoordelijk voor eventuele tekst- en zetfouten.
Redactionele kopij in MsWord, bij voorkeur in platte tekst !! en Afbeeldingen,
logo’s, etc. apart meeleveren in een zo
hoog mogelijke kwaliteit !!
Jaarkalender zie www.dierdonk.eu
Advertenties en Kopij voor de volgende
uitgave inleveren uiterlijk:
14 september.
Volgende verschijningsdatum rond:
28 september.
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Fysiotherapie
Helmond
•
•
•
•

Fysiotherapie
Manueeltherapie
Sportfysiotherapie
Orthopedische
Revalidatie
• Oedeemtherapie
• Dry Needling
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Ruysenaars|vdBroek is sinds 2012 een Pluspraktijk (certificering zorgverzekeraars), ’s avonds geopend en 5 minuten verwijderd van Dierdonk.
De praktijk heeft een sterke samenwerking met oefentherapie Mensendieck, Bekkenfysiotherapie, Podotherapie, Ergotherapie en YorAction
trainingscentrum.

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

Schoonheidssalon

Design radiatoren

Complete tegelwerken

Uw complete installateur voor:
t$V-ketels en onderhoudsabonnementen
t#BELBNFSTt4UBETWFrwarNJOHt4BOJUBJSt7MPFrverwarming
tVFSCPVXJOH3FOPWBUJFt3BEJBUPSFOFOEFDPSSBEJBUPSFO

5709 MB Helmond

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

Gevestigd te Dierdonk

www.josvanheugten.com
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yentill

Aanbieding

september en oktober 2016

Willy van Duren
Kalmoesbeek 13
5709 PV Helmond

Complete badkamers

Horstlandenpark 4

www.ruyssenaars-vdbroek.nl
Uw
schoonheidsspecialiste

UW SPECIALIST IN:
COMPLETE BADKAMERS
EN VERWARMING

Komt u ook zo moeilijk op gang?
dan een massage van de benen!
30 minuten voor € 15,00

Altijd leuk om te geven.....
en heerlijk om te krijgen!
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voor informatie
Cadeaubon vanaf € 10,00
of een afspraak
06-52407050 e-mail: w.van.duren2@kpnplanet.nl

KLEDINGREPARATIE
Ger van Hout
Gediplomeerd
coupeuse/costumière
Nieuwveld 88 Helmond
tel. 0492-533074

Engelseweg 200 a
5705 AJ Helmond
HTNvloerentuin
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Geitenhouderij
U heeft er vast al diverse keren over
gelezen; in een eerdere Gazet, in het
Eindhovens Dagblad of via internetpublicaties: In de gemeente GemertBakel is een voornemen ingediend
om, nagenoeg grenzend aan Dierdonk,
een geitenhouderij met 2500 geiten
op te starten. De angst voor Q-koorts
en andere zoönosen (dierziekten die
naar een mensziekte-vorm muteren) is
groot. Mijn fractie stelde bij de behandeling van de Voorjaarsnota afgelopen juni ook al de vragen aan ons college om, kort
gezegd, Q-koorts beter te monitoren.

met name bij Gedeputeerde en Provinciale Staten, waar
beleid op gebied van landbouw, milieu en volksgezondheid
gemeentegrensoverschrijdend wordt bepaald, mijn partij
met zijn bondgenoten zich maximaal inzet voor deze kwestie.
De aankondiging van het voornemen van de geitenhouderij
kwam in een periode waarin toch al veel vragen speelden (en
officieel gesteld werden) rondom nieuwe, verontrustende
cijfers over Q-koorts-slachtoffers. Achter de schermen is in de
politiek veel gaande, veel meer dan in de publiciteit komt. Ik
blijf hoop houden op een gunstig verloop voor Dierdonk, voor
Gemert-Bakel en voor de volksgezondheid! Maar zekerheid
hebben we niet…. Helaas…..
Mirjam van der Pijl, raadslid PvdA.
Email: mirjamvanderpijl@gmail.com

Al van diverse kanten, o.a. vanuit een vereniging van Q-koorts
patiënten, vanuit wijkraad Brouwberg en vanuit onze eigen
wijkraad zijn over de grote geitenhouderij op het Muizenhol
officieel vragen gesteld aan het college van Gemert-Bakel en
aan ons Helmondse college.
Dat deden ook diverse politieke partijen, met name Lokaal
Sterk. De Helmondse fracties van GroenLinks, D66 en PvdA
hebben direct ingezet op communicatie hierover met hun
Statenfracties en Tweede Kamerleden en wachtten de
antwoorden van de colleges af. Kort daarop bleek ook het
college de ongerustheid te delen en officieel vragen neer te
leggen in Gemert-Bakel.
Inmiddels is deze kwestie dan ook landelijk onder de
politieke belangstelling gekomen. Ik kan u verzekeren dat,

Politieke komkommertijd
Als u dit exemplaar van de Gazet
leest is de vakantie al weer voorbij.
Zoals de titel al aangeeft heeft ook de
politiek een vakantieperiode ingelast.
Komkommertijd is een begrip dat
ontstaan is in de Engelse samenleving.
In de zomer was het gebruikelijk dat
de Engelse adel op vakantie ging naar
het buitenland. Het personeel had dan
niets om handen en vertrok dan naar
het platteland om komkommers te plukken. Dat er amper
iets te beleven viel bleek wel uit een “noodtweet” van een
journalist van het ED waarbij hij opriep om nieuws aan te
leveren, het kan verkeren. Zelfs de kwestie Tielemans werd
weer even fijntjes opgerakeld. Ook ik was op vakantie maar
tegenwoordig is nieuws direct bij de hand, hoe klein dan ook,
via het internet. Zo moest ik even terugdenken aan de tijd dat
nieuws er maanden over deed om überhaupt bij ons terecht
te komen. De laatste keer was in 1995 toen de genocide in
Rwanda al maanden aan de gang was voordat wij daar notie
van kregen. Nu krijgen we pushberichten via onze gsm’s
binnen om de laatste nieuwtjes te lezen of er beelden van te
zien. Het gevaar bestaat dat we daardoor niet meer de grote
lijnen zien en verzanden in details. Als het niet meer spannend
genoeg is, is het niet meer interessant. Dat gevaar ligt ook in
de politiek op de loer. Er wordt direct om een vergadering of
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debat geschreeuwd om het minste of geringste. Bestuurlijke
kracht wordt dan stroperig en onduidelijk. Misschien is dat wel
de ware reden waarom mensen zich afkeren van de politiek.
Vroeger was het duidelijk en helder en een besluit was een
besluit en voor iedereen te volgen, ook in Helmond. Maar ik
wil geen zeurpiet zijn en er weer met frisse moed tegenaan
gaan. Hoe staat het met de geitenfokkerij, subsidie voor een
veranderingsmanager voor de Fonkel, hoogspanningsmasten
in Brandevoort, om maar een greep uit de onderwerpen te
doen. Vooruit, er tegenaan!
Joan Damen
joandamen@upcmail.nl
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Wi-Fi- verbinding? De zwakste schakel
Toen de computer zoetjesaan onze
woningen binnendrong, was communi
catie met de buitenwereld alleen
mogelijk via een draad die aan een
modem was gekoppeld. Het modem
vertaalde de signalen die via een tele
foonverbinding ontvangen werden van
de gegevensleverancier, de provider.
Via dat kanaal hebben we de verbinding
met het internet.
Dat ging redelijk langzaam en de plaats
van de computer werd mede be
paald door de plaats van de telefoon
aansluiting. We gingen ook niet sjouwen
met ons apparaat. Het heette niet voor
niets de Desktop computer. Het losse
beeldscherm en toetsenbord onder
oog- en handbereik. De kast vaak onder
het bureau.
In de loop van de jaren zijn onze eisen
aan de computer sterk veranderd.
Er kwamen gemakkelijk verplaatsbare
alternatieven op de markt: De laptop
computer; de tablet en de smartphone.
Allemaal apparaten met veel nieuwe
mogelijkheden, sneller en kleiner. Bij
voorbeeld: een moderne smartphone
is vele malen sneller en biedt daardoor
ontzettend meer gebruikersmogelijk
heden dan een PC van 10 jaar geleden.
Dat kan ook van een moderne tablet
gezegd worden.
Eén van de gevolgen van deze ontwik
keling is dat steeds meer gebruikers
de grotere laptop en desktop com
puter niet meer gebruiken en in de
plaats daarvan kiezen voor de draag
bare mogelijkheden. Vooral door de
gebruikers die van alle computertoe
passingen nauwelijks meer gebruiken
dan de e-mail; skype en de nieuws sites.
De oplossing
Doordat de apparaten zo gemakkelijk
meegenomen kunnen worden, is de
behoefte aan draadloze dataverbinding
zeer sterk toegenomen. De twee be
langrijkste mogelijkheden zijn:
1. Telefoonabonnement met dataverkeer
2. Wi-Fi
Zo’n telefoonabonnement heeft het
voordeel dat overal waar dekking is van
een zender van de telefoonprovider
gegevens van het internet ontvangen
kunnen worden. Een nadeel is dat er,
afhankelijk van de hoeveelheid data
waar een abonnement is afgesloten,
er kosten aan verbonden zijn. Iets
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wat we niet zo fijn vinden. Omdat de
meeste tablets niet beschikken over een
telefoonverbinding, kunnen zij van deze
mogelijkheid geen gebruik maken.
Een Wi-Fi netwerk verzorgt de verbin
ding tussen uw apparaat en het internet
via een zogeheten accespoint (in ge
woon Nederlands een toegangspunt)
Dit kan via van een internet service
provider (ISP) zoals KPN of ZIGGO of via
een openbaar accespoint wat men dan
Hotspot noemt bij b.v. alle McDonald’s.
U kunt in principe van beide mogelijk
heden gebruik maken. In het eerste ge
val moet u de naam van het toegangs
punt en de toegangscode weten om
in te kunnen loggen. Bij een openbaar
accespoint is dat vaak niet nodig. Let
dan wel goed op de veiligheid. Er wordt
beslist afgeraden om daar bijvoorbeeld
uw bankzaken af te handelen.
Doordat de Wifi zoveel toegepast wordt
én het feit dat de frequentieband waar
op Wi-Fi meestal toegepast wordt ook
door veel andere gebruikers benut
wordt, moet de beschikbare ruimte
gedeeld worden of uitgeweken worden
naar een andere frequentieband.
Medegebruikers op de 2,4 Mhz zijn: An
dere Wi-Fi-gebruikers; DECT-telefoons;
babyfoons; draadloze deurbellen; Hue
lampen van Philips; energieleveranciers;
demotica toepassingen; sommige smart
TV’s, thermostaten; etc.
Om al deze toepassingen te kunnen la
ten werken, is de signaalsterkte waarop
data verzonden wordt door de wetgever
beperkt om te voorkomen dat de ene
signaalbron de andere verstoort.
De signaalsterkte zal los van de afstand
ook sterk afnemen als deze ‘door’
betonnen muren en plafonds met veel
betonijzer moet gaan.
Doordat er constant gecontroleerd
wordt of de gegevens wel goed aange
komen zijn en er bij een slechte verbin
ding ook veel foutjes welke gecorrigeerd
moeten worden. Hierdoor neemt de
effectieve snelheid ook heel sterk af
en daardoor neemt de kans op nieuwe
fouten erg toe.
Vooral bij laptops waarop Windows10
geïnstalleerd is, zien we dat de vaak
grote updates niet helemaal of toch
met een foutje binnen komen. Ook al
omdat ongeduldige mensen het dan
allemaal te lang vinden duren en dan

de installatieprocedure van de updates
onderbreken en daardoor grote fouten
in de laptop laten ontstaan. Fouten die,
zeker bij een slechte verbinding, moeilijk
te ontdekken en te herstellen zijn.
Meten is weten
Omdat er veel factoren van invloed zijn
op de kwaliteit van de Wi-Fi-verbinding
is het van belang om vast te stellen
hoe sterk het signaal op verschillende
plekken in uw woning is en wat voor
storende invloeden er zijn.
Aan de hand van de meetgegevens kan
een passend advies gegeven worden en
kunnen maatregelen genomen worden.
De meeste computerproblemen kunt
u zelf oplossen ofwel hulp vragen bij
onze wekelijkse computerinloop. Pro
blemen met de verbindingen zijn ook
gemakkelijk te constateren, maar het
oplossen ervan vraagt meestal meer
kennis. Kennis die bij een gemiddelde
probleemoplosser niet aanwezig is om
dat als alles goed is ingesteld of geen
storingen optreden, er geen problemen
ontstaan en er dus geen ervaring opge
bouwd kan worden.
Hoe goed zijn mijn Wi-Fi verbindigen?
Men kan zelf relatief eenvoudig een
beeld krijgen van de kwaliteit van de
verbindingen. Men kan hiervoor een
zogeheten speedtest uitvoeren op ver
schillende plekken en tijden in huis. Ga
hiervoor naar http://www.speedtest.
net/nl/ Blijkt dan dat u slechts een
fractie haalt van het abonnement wat
u heeft afgesloten met uw provider
b.v. Ziggo, dan kan dit een teken aan
de wand zijn. Het probleem kan bij
de provider liggen maar ook aan pro
blemen zoals eender vermeld bij het
accespoint; de omgeving of aan het
apparaat waarmee u de test doet.
Het inschakelen van een netwerk-Wi-Fi
specialist is dan ook het verstandigst.
Wij kunnen u onze wijkgenoot Hans
Geerarts aanbevelen.
Op donderdag 13 oktober organiseren
wij een workshop over Wi-Fi verbin
dingen, waarbij ook Hans aanwezig zal
zijn om al uw vragen te beantwoorden.
Nadere informatie kunt u lezen in de
Gazet van oktober.
Carel van der Zanden,
ambassadeur van Seniorweb
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MoetNiks mededelingen
Elke woensdag in september om tien uur Jeu de Boules op de
banen bij Parkzicht, rond 11 uur koffiedrinken. Bij slecht weer
spelen we koersbal in Parkzicht.
Dinsdag 13 september laatste fietstocht van het seizoen,
vertrek om half tien bij parkeerplaats Albert Heijn. Afstand
ongeveer 25/30 km.
Woensdag 28 september laatste speeldag Jeu de Boules.
Woensdag 5 oktober start het Koersbalseizoen, we beginnen
om 10:00 uur in Parkzicht.
Donderdag 6 oktober eerste computerochtend in Parkzicht
van 10:00 uur tot 12:00 uur.

80 plus.
Vanaf 1998 ben ik lid van het organiserend team van MoetNiks.
In wisselende samenstelling met o.a. Jeanne, Hans, Paul,
Thieu en Carel hebben wij in die 18 jaar diverse activiteiten
bedacht en georganiseerd voor de ouderen van Dierdonk.
O.a. meer dan 40 excursies, 14 dag fietstochten, 15 busreizen,
wekelijkse koersbal of jeu de boules ochtenden, jaarlijks
toernooi met barbecue, wandelingen, kortere fietstochten,
kerstvieringen, computerinlopen, bezoeken aan de bios en
lunchconcerten. Dus een heel scala aan activiteiten.
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Intussen ben ik 80 plus en wil graag het stokje doorgeven.
Wie wil mijn plaats innemen om zo iets voor de ouderen van
Dierdonk te kunnen betekenen?
Heb je interesse neem dan contact op met Hans/Jeanne de
Jong (512516) of met mij. Peter van Rooij (518564)
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Toon van den Elsen Beheer b.v.
BOUWBEDRIJF
Kozijnen-Bouw-Onderhoud

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

da’s pure winst!

Als ondernemer heb je een droom. Maar dat wat je graag wilt bereiken lijkt soms eenvoudiger
dan het is. Wil je groeien met je bedrijf, ben je genoodzaakt te veranderen, wil je een beter

Horstlandenpark 59
5709 MC Helmond

0492-842216
06-41055575

www.schildersbedrijfbieleveld.nl
Info@schildersbedrijfbieleveld.nl
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rendement of wil je werken aan je balans zakelijk / privé?
Met hulp van MB Advies gebeurt er écht iets met als uitgangspunt dat elke verandering
resultaat moet opleveren. Kortom: dromen - durven - doen!

MB Advies B.V. • Churchilllaan 101 • 5705 BK Helmond
0492 - 780630 • info@mbadvieshelmond.nl • www.mbadvieshelmond.nl
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Fotoimpressies uit de wijk …
“Als dit geen momentopname is....!”
Op bijgaande foto is te zien dat een reiger probeert het dak
van een huis aan de Leeuwenborchweide “te witten”.
De dag ervoor was hij of zij op dezelfde plek geland zonder
sporen achter te laten.
Bij de 2e landing gelijk de camera gepakt om hem/haar
vast te leggen en zie, precies het goede moment gekozen
om de sluiterknop te bedienen vanachter ons raam op de
Sprengenbergweide.
Ed & Bibia Draisma

Diverse foto’s van
onze fotograaf,
met 2 ingezonden
exemplaren

Op 9 augustus een
prachtige regenboog
boven Dierdonk.
Irene Schönberger
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Vergunningaanvraag uitbreiding
geitenhouderij Herpen ingetrokken
HERPEN - In overleg met de gemeente Oss heeft geitenhouder
Arjan van de Ven uit Herpen de vergunningaanvraag voor
uitbreiding van zijn bedrijf dinsdag ingetrokken ‘om rust en
ruimte te creëren om met elkaar goed na te kunnen denken’.
Dat blijkt uit een persbericht van de gemeente.
Het gaat hier om een complex en gevoelig vraagstuk
Met de huidige vergunning mag Van de Ven 1.945 melkgeiten
en 550 opfokgeiten houden. Met de oorspronkelijk
aangevraagde uitbreiding zou het aantal melkgeiten bijna
verdubbelen.

Wethouder Johan van der Schoot in het persbericht: ,,Het
gaat hier om een complex en gevoelig vraagstuk. Dat vraagt
om een structurele oplossing waarin de belangen van alle
partijen zo goed mogelijk in balans zijn. Dat is niet eenvoudig,
maar we gaan samen proberen die te vinden.”
Bezwaren
Eerder hadden ongeveer 200 mensen al bezwaar gemaakt
tegen de uitbreiding van de geitenhouderij van Arjan van
de Ven in Herpen. Het geitenbedrijf was in 2007 de eerste
geitenstal waar Q-koorts uitbrak.
Meer achtergronden en het laatste nieuws over de Q-koorts
op bd.nl/qkoorts.

Een van de bezwaarschriften: Stichting Brouwberg

Stichting Brouwberg
p/a Sparrerode 10, 5709HZ Helmond E: brouwberg@gmail.com KvK: 54086159
Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Gemert-Bakel
Ridderplein 1
5421CV Gemert
Betr.: bezwaar uitbreiding Knoops v/d Heuvel.
Helmond, 29 juli 2016
Geacht College,
Bij deze maken wij bezwaar tegen aangevraagde uitbreiding van Geitenhouderij Knoop v/d Heuvel V.O.F.,
Grotelsehei 4 in uw gemeente.
Ook hebben wij veel bezwaar tegen het verlenen van een omgevingsvergunning aan Muizenhol 1, Bakel,
voor het realiseren van geitenstallen.
Het moet ook bij uw gemeente bekend zijn wat voor ellende in het verleden ontstaan is, mede door dit
bedrijf, met de uitbraak van de Q-koorts. Een ziekte die nog steeds niet voorbij/ over is en waarvan
dagelijks nog nieuwe ziektegevallen bij mensen zich openbaren.
Ook is inmiddels bekend geworden dat de gevarenzone voor Q-koorts een cirkel heeft van 5 km.
De afstand van het bedrijf Grotelsehei tot aan 3 wijken in de gemeente Helmond zijn:
Dierdonk: 0,98 km, Helmond Noord (Venuslaan): 1,45 km en Rijpelberg (de Rodes): 1,45 km.
De afstanden van het beoogde nevenvestiging aan het Muizenhol zijn:
Dierdonk, 0,85 km, Helmond Noord 2,8 km en de Rodes 1,8 km.
Ook de gehele wijk Brouwhuis ligt in de gevarenzone.
Wij wijzen op andere ziektes in het verleden, zoals Mond- en Klauwzeer, Vogelgriep, Varkenspest enz. en
de MRSA door veeteelt, al deze ziekten hebben meer uitbraken gekend ondanks nieuwe diergeneeskunde.
Wanneer de gemeente Gemert-Bakel, volgens de media, recht meent te hebben op verdubbeling van de
N279 menen wij nog meer recht te hebben op een goede leefomgeving.
Onder deze leefomgeving verstaan wij: welzijn van mens, dier en flora en fauna. Welzijn van zowel
burgers als agrariërs.
Boeren die er alles aandoen om hun omgeving leefbaar te houden kunnen de dupe worden van een
eenling.
Wij krijgen de indruk dat uw gemeente nog niet doordrongen is van de noodzaak voor het behoud van
deze aarde, voor ons en zeker ook voor ons nageslacht. Dat bij u economie nog steeds speerpunt nummer
één is. Dat u nog niet bereid bent om de omslag te maken naar een ecologische omgeving en naar
vermindering van de intensieve veeteelt. Een groene economie die in onze provincie en ook steeds meer in
Den Haag prioriteit krijgt.
Wij gaan er dan ook vanuit dat u, als vergunning verstrekker voor nieuwe activiteiten niet meewerkt aan
het verknallen van onze leefomgeving.
Met vriendelijke groet
Stichting Brouwberg
M.J.F. van Hees, voorzitter
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Het College van B. en W. bezoekt de wijk
Burgemeester en wethouders
willen graag goed op de
hoogte blijven van wat er in
de Helmondse wijken gebeurt.
Daarom wordt elke wijk in de stad jaarlijks door
het college van B&W bezocht. Wijk Dierdonk
wordt op dinsdag 20 september bezocht.
In gesprek met wijkbewoners

Tussen 15.00 en 17.00 uur maken burgemeester en
wethouders een wandeling door Dierdonk. Het college wil
juist van bewoners horen wat er moet gebeuren en zien wat
er al is aangepakt. Ze ontmoeten op straat verschillende
wijkbewoners, die actief met vraagstukken en/of initiatieven
in de weer zijn.
Wat vindt u van de wijk? Waar bent u trots op? Welke zaken
verdienen extra aandacht? Waar loopt u tegen aan en wat kan
de gemeente volgens u doen?
Tussen 14.45 en 15.00 uur kunt u binnenlopen bij Parkzicht
waar we verzamelen voor de rondwandeling. Tussen 16.30
en 17.00 uur eindigen we ook weer in Parkzicht. U kunt dan
met de burgemeester en wethouders in gesprek te gaan over
uw wijk. Dit uiteraard onder het genot van een kopje koffie of
thee.
Deelname: Wilt u meelopen met het wijkbezoek? Dat kan!
Zorg dat u om 15.00 uur in Parkzicht bent.

Programma

14.45 - 15.00 Bijeenkomen in Parkzicht van belangstellende
wijkbewoners, wijkraad, wijkagent.
15.00 - 15.05 Ontvangst van het college door Jan van Gulik
namens wijkraad Dierdonk Welkomstwoord door burgemeester Blanksma.
Welkomstwoord door voorzitter wijkraad Dierdonk Jan
van Gulik
15.10 - 15.15 Gezelschap loopt door Coendersberglaan en
stopt bij Nijendaldreef
Busproject:
Toelichting door Tom Schalks en Nico
Tuip, leden werkgroep, vertellen aan het college het belang van hun project en de stand van zaken
Nadere informatie: In Dierdonk leeft al heel lang de wens om
een buslijn door de wijk te krijgen. Hermes en Gemeente
zijn nu zover dat zij de mogelijkheid onderzoeken om een
bus een grote of kleine lus door de wijk te laten rijden.
Daarvoor moeten dan nog wel enkele knelpunten aan de
Bakelsedijk worden aangepakt.
15.20– 15.25 Gezelschap loopt verder tot aan “De Druppel”
in de Kromme Geer.
Hier stoppen we voor een toelichting van de wijkraad op
de aanpak van de jeugdoverlast.
Aanpak jeugdoverlast Kromme Geer:
Toelichting door buurtbewoner of wijkagent Francisca
Kamphuis en jongerenwerker Elke Minnebach.
Nadere informatie: Na lange periode van jeugdoverlast is in
goede samenwerking van wijkraad met wijkprofessionals
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een oplossing gevonden voor de jeugdoverlast: alle banken verwijderd en groen kort gesnoeid in combinatie met
andere ontmoetingsplek voor jongeren op carpoolplaats
aan de Bakelsedijk.
15.35 – 16.00 Wandelen verder door Coendersberglaan tot
aan Dierdonkse Heide
Gesprek met bewoners en initiatiefnemer ATB-route voor
de jeugd door het bos. Toelichting door Arie Manders
Nadere informatie: Arie Manders heeft het voortouw genomen om een ATB-route voor jeugd aan te leggen dicht
tegen de wijk aan in het bos. In beginsel staat realisering
niets meer in de weg. Op 7 juli is een bewonersavond
geweest waar vier omwonenden hebben aangegeven
bezwaar te hebben tegen deze voorziening. De wijkraad
heeft het verzoek tot aanleg doorgezet en de gemeente
om een uitspraak gevraagd.
Ontwikkelingen N-279:
Op deze locatie ook toelichting door René van Lierop van
de wijkraad.
Nadere informatie De wijk Dierdonk maakt zich zorgen over
het tracé van de N-279. Verdubbeling op het huidige tracé,
maakt wijk moeilijk bereikbaar en leidt tot meer verkeersbewegingen in H-Noord. Ook op vlak van uitstoting fijnstof
zal gezondheid van wijkbewoners eronder gaan lijden. De
wijk opteert voor omleiding buitenom ten noorden van de
wijk.
16.05 – 16.10 Wandelen door Sandenburglaan en stoppen bij
Wildenborchlaan
Plannen voor geitenhouderij aan Muizenhol.
Toelichting Willy van der Linden, getroffen door eerdere
Q-koorts uitbraak.
Nadere informatie De wijk maakt zich zorgen i.v.m. plannen
tot de komst van een grote geitenhouderij aan het Muizenhol (Gemeente Gemert-Bakel). De zorg zit in een mogelijke uitbraak van de Q-koorts, die al eerder in de wijk
verschillende mensen getroffen heeft.
16.20 - 16.30 Wandelen via Arcenlaan naar de Groote
Scheerelaan
Waterbergingsproject De Bakelse Beemden
Toelichting van Frans de Wit en René van Lierop.
Nadere informatie: In goede samenwerking met Gemeente
(team Groen van Afdeling Beheer Openbare Ruimte), waterschap AA en Maas, Rabobank) zijn in het project De Bakelse Beemden 2 ooievaarspalen gerealiseerd. Die staan in
een gebied dat nu ook voor bewoners toegankelijk is gemaakt. Het is een mooie en aantrekkelijke verblijfsruimte.
Windmolenproject Toelichting door initiatiefnemers Mark
Snijders en Jan van Aert.
Nadere informatie Twee Dierdonkse initiatiefnemers hebben
het plan opgevat een windmolen te realiseren. Het zou
heel bijzonder zijn als Dierdonk de eerste Helmondse wijk
zou worden die een windmolen realiseert. Daarmee zou
de wijk in een klap geweldig duurzaam worden.
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20 september wijkbezoek
burgemeester en wethouders
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Meer info: www.helmond.nl/wijkgerichtwerken
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Vervolg programma wijkbezoek
16.40 – 16.55 Terug via Veengeul naar Parkzicht
Presentatie over buurtpreventie en Whatsapp-groepen
in Dierdonk Toelichtingen door Piërre Claessens (bpt de
Veengeul) en wijkagent Francisca Kamphuis
Nadere informatie Buurtpreventieteam de Veengeul is een
bijzonder actief team. Onder de bezielende leiding van Piërre Claessens en wijkagent Francisca Kamphuis zijn begin
juli   al 17 whatsappgroepen met 726 woningen actief op
het vlak van meer veilig wonen in de eigen buurten. Streven is Dierdonk tot de eerste wijk te maken met een nagenoeg volledig dekkend netwerk van Whatsapp-groepen.
De wijk zou dit graag beloond zien met 3 borden op de
toegangswegen die aankondigen dat de wijk “Whatsappproof” is.

16.55 – 17.00 Afsluitend woord Jan van Gulik (voorzitter wijkraad Dierdonk) en wijkwethouder Erik de Vries (namens
het college)
met aansluitend
Informele ontmoeting met wijkbewoners
Gelegenheid voor wijkbewoners om leden van het college te
spreken.

Het duurt nog even,
maar toch………..……
de tijd vliegt!
Wij hopen nog te kunnen genieten van een mooie nazomer
maar voor dat je er erg in hebt is Kerstmis 2016 al weer in
zicht!
In 2015 hebben we onze 1e Dierdonkse kerstmarkt gehouden
in Parkzicht. Een groot succes!
Daarom willen we ook dit jaar weer een kerstmarkt  
organiseren en wel op zondag 11 december a.s. en wederom
in Parkzicht.
Noteer het alvast in uw agenda!
Wij willen er weer een gezellige en succesvolle kerstmarkt
van maken en het zou leuk zijn om een nog grotere diversiteit
te kunnen laten zien. Misschien vindt ook u het leuk om op
deze kerstmarkt te staan met producten van uw hobby of
anderszins, dat kan; neemt u dan contact op met:
Ineke van Lierop, telefoon: 510528 of Marie-José Hoebers,
telefoon: 510108.

kt
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se kerstm

Dierdonk

zondag 11 d

ecember
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Voor spitten van tuinen, Uitgraven van vijvers, zwembad
en diversen grondwerken.
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Ook een minigraver van 70 cm breed.
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aardappelen
scharreleieren met uitloop
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Alle reparaties aan uw ﬁets vakkundig
uitgevoerd, maak een afspraak:
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Ook verkoop van 2e hands ﬁetsen.

CM

Fam. Verhoeven-Martens
Weg naar Bakel 3
Tel. 0492-524469
(bij de rotonde)
BenB 4 foto_s 40 jaar gazet 190 x 67.pdf

1

25-3-2014

MY

CY

CMY

K

13:49:40

 0492 - 55 94 28 / 06 - 481 91 606
Edwin Raats
Damhertlaan 27
Helmond - Brouwhuis
Gratis haal- en brengservice voor Dierdonk!
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laat u verrassen in onze prachtige showroom
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EEN VERTROUWD ADRES VOOR HET

MY

CY

PLAATSEN OF LEVEREN VAN
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COMPLETE BADKAMERS EN TEGELVLOEREN
Mierloseweg 288
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Dinootje naar school.
‘Wanneer gaan we nou, mam?’ Dinootje
kan bijna niet wachten. Vandaag is zijn
eerste dag op school. Hij is er gewoon
een beetje zenuwachtig van en staat al
een half uur heen en weer te springen
met zijn jas aan.‘Ja-ha,’ zegt zijn moeder,
‘doe nou maar rustig, we gaan al.’
Wanneer ze eindelijk bij de school
aankomen staan alle kinderen hem aan
te gapen. Een dinosaurusje? Bij hun
op school? Dat hebben ze nog nooit
meegemaakt. Maar zijn moeder brengt
hem echt naar binnen.

‘Goedemorgen kinderen,’ zegt de juf,
‘vandaag komt er een nieuw kindje bij,
een dinosaurus-kindje.’ Dinootje staat
verlegen naar de grond te kijken. ‘Hij
heet Dinootje,’ gaat de juf verder, ‘en
hij is nog een beetje verlegen.’ ‘Hallo
Dinootje,’ roepen alle kinderen samen.
Dinootje kijkt op, doet zijn bek open
om wat terug te zeggen, maar van de
zenuwen komt er alleen maar ‘WRAAH’
uit en nog behoorlijk hard ook. De juf en
de kinderen schrikken ervan.
‘Dinootje moet nog even wennen, hè
Dinootje?’ en ze aait hem voorzichtig
over zijn kop. ‘Ga daar maar op het
stoeltje zitten,’ en ze wijst naar een leeg
stoeltje bij de grote tafel. Dinootje knikt
en loopt ernaartoe. Hij gaat zitten en …
KRAK … hij zakt er zo doorheen. Het hele
stoeltje is kapot. Het ligt in honderd
stukjes op de grond.
‘Alle-apen-op-een-stokje,’ roept de
juf van schrik. Ze loopt naar Dinootje
toe en zegt: ‘Het geeft niet hoor, dat
stoeltje was vast al een beetje kapot.
Hier, kom maar op dit stoeltje zitten,’
en ze neemt hem mee naar een ander
plekje. Dinootje gaat voorzichtig zitten.
Alle kinderen kijken in spanning toe. …
KRAK … Ook dat stoeltje gaat dwars
doormidden en Dinootje valt languit op
de grond met zijn poten in de lucht.
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KRAK… Kwast in twee stukken. Dinootje
kijkt er beteuterd naar. Hij pakt een
andere kwast. … KRAK… Ook de tweede
kwast gaat eraan. De juf staat al naast
hem om te helpen.

De kinderen moeten allemaal lachen.
Dat is een leuk gezicht. Maar Dinootje
vindt het heel erg en begint te huilen.
Niet een snifje of zo. Nee, echt heel
hard huilen. De tranen vliegen in een
stortvloed uit zijn ogen. Zo veel dat
er een plas op de grond ontstaat. De
kinderen gaan zelfs op hun stoeltjes
staan, anders krijgen ze natte voeten.
Dinootje blijft maar huilen. De juf loopt
door de plas tranen naar hem toe en
slaat haar arm om hem heen. ‘Nou,
nou, Dinootje. Het geeft niets hoor. We
verzinnen er wel wat op.’

De kinderen komen van hun stoeltjes
af en gaan om Dinootje heen staan.
Ze raken hem aan, kloppen op zijn
schouder, aaien zijn staart en zeggen
dat hij heel aardig is. Dinootje stopt met
huilen en lacht alweer een beetje. Hij
doet zijn bek open en zegt: ‘Dank jullie
wel. Dat is heel lief. WRAAH.’
‘Kom maar even naast mij op de grond
zitten,’ zegt de juf. Dan vertelt de juf dat
Dinootje een kleine T-Rex is en die zijn
heel sterk en heel zwaar. Daarom gaat er
steeds wat kapot. Maar als we allemaal
ons best doen, dan komt het vast goed.
Dinootje zit ondertussen heel hard
te knikken.‘Goed, dan kunnen we nu
beginnen. Iedereen mag een papier en
een kwast uit de kast pakken. We gaan
verven. Het is meteen een geritsel in de
klas. Ook Dinootje loopt naar de kast om
een papier en een kwast te pakken. …

Heel voorzichtig loopt Dinootje terug
naar de tafel met een kwast in zijn
poot. Hij kijkt trots naar de kwast die
nog steeds heel is. Bij de tafel leunt hij
voorover om de kwast in het potje met
groene verf te steken. Ja, nog een klein
stukje verder …KRAK… De hele tafel
stort in elkaar. Kapot. De verfpotjes
vliegen door de lucht. De kinderen
springen verschrikt overeind met de
kwasten nog in de hand. Een verfpotje
komt bovenop het hoofd van een
jongetje terecht, die heeft nu blauwe
haren. Een ander kindje heeft een kwast
met rode verf in haar neus gekregen,
het lijkt net bloed. De juf glijdt uit over
de glibberige verf en valt bovenop de
staart van Dinootje. WRAAH.‘Alle-apenop-een-stokje,’ roept de juf van schrik.
Dan wordt het stil, heel stil. Iedereen
kijkt rond. Het lijkt wel of er een ramp
is gebeurd. Maar dan, zomaar opeens,
begint iedereen te lachen. Ook Dinootje
lacht mee. Het is ook best wel grappig.‘Ik
moet nog veel leren, juf,’ zegt Dinootje,
‘WRAAH’. En weer schieten de kinderen
in de lach. Ze hebben er wel een
bijzonder iemand bijgekregen vandaag.
Lachend zegt de juf: ‘We noemen jou
voortaan maar Dinootje Krak,’ en ze
geeft hem een ‘boks’. Wanneer alles
is opgeruimd en schoongemaakt en
de kinderen weer netjes zijn is de dag
voorbij. De moeders en vaders staan al
buiten te wachten.
De moeder van Dinootje vraagt: ‘En?
Hoe was de eerste dag op school?’
‘Leuk mam. De juf is heel lief en de
kinderen zijn heel aardig. En we hebben
rampje gespeeld.’ ‘Dag Dinootje Krak,
tot morgen,’ roepen de kinderen als ze
voorbijfietsen met hun moeders. ‘Dag
Dinootje Krak, het was leuk vandaag.’
‘Tot morgen Dinootje Krak.’ ‘Dinootje
Krak?’ zegt zijn moeder en ze kijkt
haar zoon vragend aan. ‘Ja mam,’ zegt
Dinootje trots, ‘zo heet ik nu’ en hij kijkt
lachend omhoog naar zijn moeder.
‘WRAAH’.

© Jan Kranenbarg
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Kleurplaat
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Doodles gifts op www.yoursurprise.nl		
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Doodles wenskaarten op www.greetz.nl.

Oplossingen op pag 29.
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kwaliteit in slaapcomfort

Bernhardstraat 15 Bakel

0492 - 386 262

beversslapen.nl

ACTIE VAN DE MAAND
Schoolstraat 25
5761 BV Bakel
Telefoon 0492-343878
HENK HUIJSMAN
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Daarom Smits&Smits
• Eigen atelier
• Gratis advies
• Advies aan huis
• Gratis inmeten
• Ruim 30 jaar ervaring

Laat u verrassen op onze

Optiek
mode
op z’n
best
Oogmeting
+
Reparaties
GRATIS

nieuwe Facebook-pagina:
facebook.com/smitsensmits

www.smitsensmits.nl

*vraag naar de voorwaarden
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Braaksestraat 1
5709 JC Helmond
0492 - 529404
info@smitsensmits.nl

Voor BRILLEN en CONTACTLENZEN
Geopend: dinsdag t/m zaterdag
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Dierdonkdagen 2016
20e jaargang
Programma Dierdonkweekend 2016
vrijdagavond 9 september

Dierdonk’s Got Talent

Beste inwoners van Dierdonk
In het weekend van 9 tot en met 11 september a.s. wordt
door de stichting Dierdonkdagen het
20e Dierdonkweekend georganiseerd. Het feestweekend zal
dit jaar voor de tweede keer georganiseerd gaan worden
gehouden in samenwerking met SCCD Parkzicht waar wij
de gymzaal ook dit jaar wederom zullen omtoveren tot een
ware feesttempel. Afgaande op de reacties die de bezoekers
van vorig jaar op de huidige locatie gegeven hebben, gaan
wij ervan uit dat ook deze editie tot een succes gaat worden.
In deze feesttempel zal het programma voor de vrijdag en
zaterdag worden gehouden. Voor het zondagprogramma
zullen we ook dit jaar wederom een samenwerking aangaan
met de Tennisvereniging Dierdonk, zodat u dan ook op
zondag terecht kunt aan het Dierdonkpark waar het zal
bruisen van de activiteiten voor jong en oud. Denk hierbij aan
volleyballen, een hardloopwedstrijd, een tennis-clinic, een
tweetal springkussens en een verrassings-act voor de jeugd in
de vorm van een Balloon Artist.
Wij hopen u allen te zien op een van deze beide locaties,
maar liever nog op alle twee.
Hieronder leest u het hele programma voor zover dit op dit
moment bekend is.
Namens het bestuur van de stichting Dierdonkdagen wens ik
u alvast een prettige zomervakantie toe en wij hopen u allen
te treffen tijdens het 20e Dierdonkweekend in de gymzaal op
vrijdagavond of zaterdag of op zondag in het Dierdonkpark bij
de tennisvereniging.
Met vriendelijke groet,

Voor Dierdonk’s Got Talent is de stichting Dierdonkdagen dit
jaar de samenwerking aangegaan met de Dierdonkschool
nadat dhr. Pieter van Wetten, directeur van de school en
jurylid bij de vorige editie van Dierdonk’s Got Talent, ons
attendeerde op het feit dat er op school veel meer talenten
aanwezig zijn dan wij dachten. Mijnheer Pieter heeft daarom
voorrondes gehouden op school waarvan de finalisten een
golden ticket gekregen hebben om bij Dierdonk’s Got Talent
in de spotlights te komen optreden. Daarbij zijn wij natuurlijk
ook nog 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 9 september 2016 in de gymzaal bij Parkzicht,
aanvang ca. 20.30 uur. Ook dit jaar zijn wij weer verzekerd
van een vakkundige jury bestaande uit Leonie Boxtart bekend
van Maskerade, Bram Bosmans bekend van Striepke Veur
en Pieter van Wetten directeur basisschool Dierdonk. De
presentatie van deze avond zal in handen zijn van Bart Abels
bekend van o.a. Tadaa en de Helmondse Sinterklaasintochten.
Dit beloofd een fantastische avond te worden waarbij wij
hopen op veel enthousiast publiek om de deelnemers aan te
moedigen bij hun poging om ”Het Talent van Dierdonk” te
worden.
Laat vóór 5 september 2016 weten welk talent jij bezit.
Inschrijven kan bij voorkeur via mail:
dierdonkdagen@gmail.com of via onderstaand inschrijfformulier, in te leveren bij:
Hans van Rijt, Leeuwenborchweide 58

Hans van Rijt
Voorzitter Dierdonkdagen

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

Gazet september 2016
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...Dierdonkweekend
Zaterdag 10 september
Op zaterdagmorgen 10 september is het

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

Tafeltennistoernooi
Op zaterdagmiddag zal ook dit jaar weer een
tafeltennistoernooi worden georganiseerd in de
gymzaal door Tafeltennisvereniging Dierdonk.
(zie de informatie elders in deze Gazet)

Zevende open Dierdonk
Urban Street Golftoernooi
Tijdens de 20e editie van de Dierdonkdagen op zaterdag
10 september a.s. vindt voor de zevende maal het open
Dierdonk Urban Street Golftoernooi plaats. De voorgaande
edities waren bijzonder goed geslaagd en dat vraagt natuurlijk
om een vervolg.
Urban Street golf is zoals de naam al zegt, golf op de openbare
weg. Het wordt gespeeld met originele golfclubs 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 onderweg 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
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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 te voldoen bij aanmelding
op zaterdag 10 september a.s. De € 5,00 is voor de balletjes
en een consumptie. Aanvang 14.00 uur.
Aanmelden bij voorkeur via e-mail bij:
jevincent71@hotmail.com of door middel van de
onderstaande inschrijfstrook.
Urban Street Golftoernooi op zaterdag 10 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:
John Vincent, De Kromme Geer 59, 5709 ME Helmond
Aanmelden kan ook per e-mail via: jevincent71@hotmail.com

Nieuwsblad voor Dierdonk

28-8-2016 12:45:31

9, 10 en 11 September 2016

Zaterdagavond Feestavond
Dit jaar zal de zaterdagavond wederom 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!!

Dit jaar hebben we ons verzekerd van een optreden door
een Mystery Guest welke in een tweetal sessies het
hoogtepunt van deze avond zal gaan worden.
U bent weer verzekerd van een gezellige avond onder het
genot van een drankje en een hapje uit eigen catering.
Entreeprijs € 7,50 Kaarten verkrijgbaar bij A-H Dierdonk en
onder voorbehoud op 10 september aan de zaal.

Gazet september 2016
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...Dierdonkweekend
zondag 11 september
Op zondag 11 september zal ook de jaarlijkse hardloopwedstrijd voor jongens en meisjes weer worden gehouden op het parcours achter de tennisvereniging.
De hardloopwedstrijd begint om 11.00 uur. Je kunt je voor
deze wedstrijd vooraf inschrijven bij de bij de organisatie
welke aanwezig zal zijn op het terrein bij de tennisvereniging.
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

Leeftijd 12 jaar

1000 m starttijd 12.00 uur

Nu wij ook dit jaar weer een overeenstemming met de
tennisvereniging hebben kunnen bewerkstelligen zal
waarschijnlijk ook dit jaar weer op zondag een tennis clinic
verzorgt gaan worden 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. Wie weet vindt u het geweldig om op deze
manier uw conditie op peil te brengen/houden en overweegt
u een lidmaatschap bij onze Tennisvereniging Dierdonk.

Het allerlaatste
volleybaltoernooi op
zondag 11 september
Dit jaar willen wij ondanks een al jarenlang dalend aantal
deelnemende teams nog eenmaal het, in het verleden zo
beroemde, Dierdonk’s Volleybaltoernooi organiseren.
Op het hoogtepunt hebben wij ooit meer dan 50 teams
mogen verwelkomen maar de afgelopen jaren waren er nog
geen 10 teams meer die zich inschreven. Wij moeten hierbij
wel een compliment maken aan die teams die toch ieder jaar
weer geholpen hebben om het volleybaltoernooi in stand
te houden. Wij als bestuur hebben echter dit jaar moeten
besluiten om na dit jaar te stoppen met het volleybaltoernooi.
We zijn dus voor de laatste keer 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.
Dit jaar hanteren we slechts een klasse, het gaat enkel om de
gezelligheid en het plezier.
DIT JAAR IS DEELNAME GRATIS. Om er zeker van te zijn dat
ieder ingeschreven team ook daadwerkelijk aanwezig zal
zijn vragen wij echter wel een borgsom van € 25,00 welke
na afloop van het toernooi bij het wedstrijdsecretariaat
teruggekregen kan worden.
Inschrijfformulier Volleybaltoernooi.
Ik wil deelnemen aan het Dierdonk Urban Street Golftoernooi.

Naam team: ……………………………………………………………
Naam contactpersoon: …………………………………………
Telefoonnummer:
…………………………………………
E-mail:
……………………………………………………………
Dit formulier kunt u, samen met de borgsom, inleveren bij:
Annemarie Dolmans Waterleliesingel 23

Op zondag 11 september zal er ook in het 20ste jaar van het
Dierdonkweekend voor de kinderen een extra attractie
aanwezig zijn in de vorm van een tweetal springkussens. Ook
dit jaar wordt het weer een spectaculaire attractie waar de
kinderen veel plezier aan zullen beleven. Daarnaast zijn wij er
ook in geslaagd om voor deze speciale jaargang een Balloon
Artist, iemand die de meest fantastische creaties kan maken
met ballonnen, vast te leggen voor deze zondag. Zorg dus dat
je dit niet mist!
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Nieuwsblad voor Dierdonk
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9, 10 en 11 September 2016
Reglement
Wij spelen per wedstrijd max. 5 games (best of 5) van 11
punten.
Tafeltennis Dierdonk vierde in mei de 2e verjaardag. Deze
activiteit van de wijkvereniging bestaat uit een solide kern
van enthousiaste tafeltennissers. Nieuwe leden zijn uiteraard
altijd welkom!

Prijzen, iedere categorie
1e prijs: 1 gratis cyclus van 8 trainingen bij onze club + 1 gratis
entree voor het wijkfeest op 10 september.
2e prijs 1 gratis entree voor het wijkfeest op 10 september.

Ons doel is het recreatief beoefenen van het tafeltennis,
maar ook het verbeteren van de techniek en het deelnemen
aan toernooien. Dit jaar hebben wij nog een aantal lescycli
gevolgd en wij zijn bereid om de wijk weer uit te dagen! Wie
gaat de tweede tafeltenniskampioen van Dierdonk worden?
Zal het lukken om de titel in onze club te behouden? Wij zijn
erg benieuwd!

Inschrijving
Mail alsjeblieft zo spoedig mogelijk je inschrijving, dan kunnen
wij jullie op de hoogte houden van de organisatie en eventuele
wensen bespreken. Graag het inschrijvingsformulier voor 4
september terugmailen naar: tafeltennis.dierdonk@yahoo.it
Met vriendelijke groet
Simona Castagnoli

Tafeltennistoernooi
zaterdag 10 september van 14 tot 18 uur

Alle inwoners van Dierdonk en vrienden kunnen deelnemen.
Deelname is gratis.
Afhankelijk van de response gaan wij de volgende categorieën
voor de single organiseren: Jeugd, Volwassene, Professionals.
Een extra categorie wordt ter plekke georganiseerd: Double.
Batjes en ballen
Eigen batjes moeten eerst door de scheidsrechter gecontroleerd worden (hele rubbers, twee verschillende kleuren,
dimensie noppen etc…). Mocht je geen batje hebben kun je
een batje van ons gebruiken (5 batjes staan ter beschikking).
Wij gebruiken celluloid ballen Donic coach 40mm (nog geen
nieuwe plastic ballen).

Gazet september 2016
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Inschrijfformulier Tafeltennis toernooi
Naam en Achternaam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vrouw/ Man
Woont in Dierdonk (j/n)
e-mail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
telefoonnummer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Geboortejaar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gewenste categorie single. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deelname double . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lid van een tafeltennisvereniging (j/n)
(Eventuele Naam van de vereniging). . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beschikt over eigen batje (j/n)
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Al 90 jaar uw vertrouwde
witgoedspecialist

WASMACHINE

• energieklasse A+++
• inhoud 9 kg.
• 1400 toeren, regelbaar
• display met resttijdindicatie en
startuitstel
• koolborstelloze motor; zeer stil en
10 jaar garantie
• vlekkenautomaat
• volledige waterbeveiliging
• WAW28592NL
8592NL

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

899,-

799
,euro

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

Made in Germany

A+++

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

WWW.VANDUPPEN.NL

Cijnsbeemden 2, 5706 NP Helmond
Mobiel: 06-29574376, E-mail: info@deinstallatieman.nl

INVESTEER NU
IN DUURZAME ENERGIE
Adv_93,5x 67 - Coscom juni 2013 zelfstandig met slogan3.pdf

CosCom

C

ICT Service aan huis en op de zaak.

M

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

Y

CM

MY

Computer reparatie, verkoop,
netwerk aanleg en webdesign

CCorstiaan Stoeffe

CY

CMY

K

info@coscom.nl
www.coscom.nl
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Torteltuin 9
5754 HA Deurne
Nederland
0493 - 842607
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plaats de Elga warmtepomp
20:56:32

·��Plaats de Elga Hybride warmtepomp naast u huidige cv ketel
· Universeel, langs u huidige cv ketel te monteren
· Gasbesparing tot wel 60% p/jaar
· Snelle Terugverdientijd
· Ook koelen in de zomerperiode mogelijk
· Ideaal icm met vloerverwarming of convectors
· Goed voor het milieu, minder C02 uitstoot
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Medi-Seinen: “Bloasmuziek”
nieuws vanuit Medisch Centrum Dierdonk
Hoe u het ook wendt of keert, wij
Neder
landers zijn een mopperend
volkje. Dat zit waarschijnlijk in ons
erfelijk materiaal verankerd. Gaat het
niet over het weer, dan wel over de
alsmaar stijgende prijzen van de koffie.
Het onderwerp in deze maakt op zich
niet zoveel uit. Er valt altijd wel wat
te klagen. Met name de politiek speelt
daar graag op in en maakt er gretig
gebruik van. Zo ook de “Tegenpartij”
opgericht door F. Jacobse en Tedje van
Es, begin jaren tachtig van de vorige
eeuw. Twee Haagse vrije jongens,
gespeeld door Kees van Kooten en
Wim de Bie. Speerpunt van hun
partijprogramma was “geen gezeik,
iedereen rijk”. Graag wil ik met u
spreken over een urineweginfectie of
blaasontsteking.
De blaas is de opslagplaats voor urine.
Via de urinebuis kan de urine geloosd
worden. Bij een blaasontsteking is de
wand aan de binnenkant van de blaas
ontstoken. Soms is ook de urinebuis
ontstoken. Een blaasontsteking geeft
meestal pijn bij het plassen. Het kan
ook zijn dat u vaak moet plassen en
dan telkens een klein beetje. Sommige
mensen hebben aldoor het gevoel
dat ze moeten plassen. Verder kan er
een drukkend en pijnlijk gevoel in de
onderbuik ontstaan. Soms is de urine
troebel en kan onaangenaam ruiken.
Soms zit er bloed in de urine.
Een blaasontsteking ontstaat meestal
door bacteriën. Vrouwen hebben vaker
een blaasontsteking dan mannen,

omdat vrouwen een kortere urinebuis
hebben. Daardoor kunnen bacteriën
van buitenaf gemakkelijker de blaas
binnendringen. Mensen die de blaas niet
goed kunnen leegplassen, bijvoorbeeld
mannen met een vergrote prostaat of
vrouwen met een verzakking, hebben
meer kans op een ontsteking. Bij hen
blijft er telkens een beetje urine in de
blaas achter, waarin bacteriën zich
kunnen vermenigvuldigen.
Een blaasontsteking is een vervelende
en pijnlijke kwaal. Over het algemeen
is een blaasontsteking goed te be
handelen. Bij kinderen kan de ontsteking
veroorzaakt worden door een afwijking
van de urinewegen. Bij mannen gaat
een blaasontsteking vaak samen met
een ontsteking van de prostaat . Om een
blaasontsteking te voorkomen, is het
belangrijk voldoende te drinken. Plas de
blaas altijd goed leeg. Bij vrouwen komt
een blaasontsteking minder snel terug
wanneer zij plassen na gemeenschap.
Mannen met klachten die op een
blaasontsteking wijzen, moeten contact
opnemen met de huisarts. Ook als u
denkt dat uw kind een blaasontsteking
heeft, moet u contact opnemen met
de huisarts. Vrouwen die denken een
blaasontsteking te hebben hoeven niet
altijd naar de huisarts. De klachten
verdwijnen vaak ook spontaan. Zij
kunnen wel contact opnemen als de
klachten te hinderlijk zijn of langer dan
een week duren. Vrouwen moeten met
klachten moeten wel contact opnemen
met de huisarts, wanneer ze zwanger

zijn of als ze koorts krijgen of pijn in
de zij. Als er andere verschijnselen zijn
waarover u zich zorgen maakt, overleg
dan met uw huisarts.
Gé Reinders is een Limburgse trouba
dour. Zijn liederen hebben veelal een
melancholische ondertoon. Zijn stem
geluid wordt in Limburg ook wel een
“meekstum” (huilstem) genoemd. Een
van zijn bekendste nummers is “Bloas
muziek”. “Bloasmuziek op eine sjoone
zondigmorge. Bloasmuziek bleust mich
omver”.

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

Liederentafel ‘t Akkoordje 7 september
Elke woensdagavond repeteren wij als koor gezellig in het
Dierdonkse wijkgebouw Parkzicht. Daarnaast hebben we
door het jaar heen ook diverse optredens in Helmond en daar
buiten, echter 4 keer per jaar geven wij de gelegenheid aan
iedereen om gezellig met ons mee te komen zingen tijdens
de openbare Liederentafel in Parkzicht. De eerstvolgende
openbare liederentafel is op woensdag 7 september van
20:00 - 23:00 uur
De teksten worden geprojecteerd of u kunt een liederenboekje
kopen. Wij zien u graag komen. De toegang is gratis. Veel zang
plezier !!!!!!!!!
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T 0492 - 661 884

DIERDONK POPULAIR!

NIEUW IN DE VERKOOP

Rosendaeldreef 25

Varennadreef 3

Walenburgweide 24

Wilgeroosbeek 13

Hoofdstraat 155 - 5706 AL Helmond
info@heuvel.nl

WWW.HEUVEL.NL

0492 - 51 78 61
•
•
•
•
•

WÉRKT VOOR U

Ook voor particulieren!

Puincontainers
Afvalcontainers
Zandcontainers
Opslagcontainers
Inboedelcontainers
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Levering van alle soorten zand,
grond en grind.
Alle grondwerken en transport
voor bedrijf en particulier.
Vestigingen in:
Helmond – Someren – Aarle-Rixtel – Eindhoven
Fax: 0492 – 51 65 95
www.vanbreecontainers.nl
Y
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Jeugdprijspuzzel. Win een boekenbon!
Tijdens de zomervakantie hadden we een kruiswoordraadsel.
Of er wordt niet gepuzzeld in de vakantie of hij was te
moeilijk in elk geval waren er slechts 4 inzendingen en
allen goed. De Juiste oplossing was “De zomerzon na de
regen”. Deze keer heeft Gerard Bosmans interim voorzitter
van de wijkvereniging een verliezer getrokken zodat er 3
prijswinnaars overbleven. Deze hebben op 28 augustus, een
boekenbon van de Ganzeveer in ontvangst genomen. Op de
vakantiesfeer foto hieronder de gelukkige prijswinnaars .

Het afbeeldingen kruiswoordraadsel
1
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20

Waar moet de oplossing naar toe?
Melle van de Meulenhof, Vera van Seccelen en Kyan Kuijpers

Van Harte Gefeliciteerd

Doe jij ook mee?

Niet gewonnen, of niet meegedaan dan krijg je deze maand
een nieuwe kans. Deze maand hebben we een afbeeldingen
kruiswoordraadsel. Als je de juiste benaming invult op
de regel dan vormt het donkergele vlak de oplossing. De
lichtgroen vlakjes zijn alleen voor de nummers. Deze keer in
onze ogen een gemakkelijke puzzel. Succes ermee!!

De afbeeldingen

3

Gazet Kinderpuzzel
Schovenhorstweide 1,
5709 SG Helmond.
Deelname is weer mogelijk vanaf 7 jaar, tot
dat je de basisschool verlaten hebt. Vermeld
je naam, adres, telefoonnummer, leeftijd en of
je een jongen of meisje bent. Onder de goede
oplossingen verloten wij dan: 3 boekenbonnen
van € 10,00.
Uiterste inzenddatum: Zaterdag

5

1

De oplossingen van deze woordzoeker kun je bij voorkeur per
mail met als onderwerp “kinderpuzzel” opsturen naar:
(redactie@dierdonk.org) of per post naar:

17 september

Oplossing doodles spelletjespagina 19
6
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20

12
14
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Hondenlosloopgebied en hondenspeelweide Bakels Bos
Brabant Water en Belangengroep Rijpelberg hebben een
tijdelijke locatie van 8 hectare (Bakels bos is 130 hectare)
uitgezocht waar honden los mogen lopen. Ook komt er een
hondenspeelweide van 1 hectare. Het is niet duidelijk of deze
speelweide wordt omheind of niet. Zie afbeelding 1.
Het gaat om een proef van een half jaar tot eind 2016. Daarna
zal een evaluatie plaatsvinden.
Bij het schrijven van dit artikel is het begin augustus en zijn de
zones in het bos nog niet aangegeven. Wanneer dit wel gaat
gebeuren is ook niet duidelijk.
De stadswacht zal doorgaan met handhaving buiten de zone
van het hondenlosloopgebied en de speelweide.
Hondenwerkgroep
“Hart voor honden Dierdonk”
Veronica Tuip
Nicole Verstappen-van den Hurk

Vrijwiligersfeest 2016
Het jaarlijkse vrijwilligersfeest vond dit jaar plaats op
zondagmiddag 17 juli. Na een fotozoektocht hebben de 63
deelnemers genoten van het eten bij De Brabantse Kluis. Het
winnende team werd geridderd en de sfeer was geweldig.
Nogmaals willen wij benadrukken dat onze mooie wijk niet
zonder de vrijwilligers kan en dat we hopen komend jaar met
nog meer deelnemers te zijn.
Vrijwilligers,
namens Wijkraad,
Wijkvereniging, en
Parkzicht, nogmaals
bedankt!

30
Pag 30 - (09) ingezonden - hvh vrijwilligersfeest.indd 30

Nieuwsblad voor Dierdonk

28-8-2016 14:19:32

Zomaar een dagje: Dierenkliniek Brouwhuis

Op vakantie met uw huisdier
en..... het is WARM !!!!
Natuurlijk wilt u ook voor uw huisdier
dat de vakantie een fijne tijd is. Daarom
nog even een aantal tips.
Mag uw dier met u mee op vakantie
naar het buitenland denk dan aan de
verplichte Hondsdolheid (Rabiës)-enting
die minimaal 30 dagen van te voren
moet zijn gegeven.
Gaat uw dier naar een pension, zorg
er dan voor dat zowel uw hond als kat
de vaccinaties heeft gehad die door
het pension verplicht gesteld worden.
Overleg dit vroeg genoeg van te voren
met het pension omdat een enting tijd
nodig heeft voordat de bescherming
optimaal is. Dit geldt vooral voor
aanvullende entingen (dus als uitbrei
ding op de “normale” jaarlijkse prik)
tegen Kennelhoest bij de hond en
niesziekte bij de kat.
Ieder jaar weer horen we verhalen van
mensen die dachten onbezorgd op
vakantie te kunnen gaan maar die daags
ervoor geweigerd worden bij het langvan-tevoren geboekte pension omdat
de entingen niet compleet zijn.
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Ook vlooien, mijten, zandvliegjes en
(hart)-wormen kunnen uw vakantie
danig verpesten. Naast het feit dat
het parasieten zijn kunnen ze aller
lei levensbedreigende ziekten over
brengen. Het beste is natuurlijk om
voorbereid op reis te gaan en afhankelijk
van uw bestemming samen met uw
dierenarts een keus uit de beste én
veiligste middelen te maken en reeds
vóóraf te beginnen met de behandeling,
zodat er optimale bescherming is tijdens
uw verblijf. Hierbij geldt ook nog eens
dat afhankelijk van de omstandigheden
er soms voor verschillende produkten
kan worden gekozen. Enige deskundig
heid is dan geen overbodige luxe.
Tijdens een lange autoreis is het uiterst
vervelend als uw hond de hele tijd
autoziek is en voortdurend onrustig is
of overgeeft. Hiervoor bestaan verschil
lende doeltreffende medicijnen, maar
sommigen werken beter dan andere.
Van te voren uitproberen kan dan
handig zijn.
Uiteraard laten we op weg naar onze
bestemming tijdens een noodzakelijke
pauze ons huisdier niet in de brandende
zon achter in de auto. In de volle zon
verandert een stilstaande auto in het
buitenland soms in enkele minuten
in een gloeiendhete oven. Ramen en
deuren open en zo mogelijk parkeren
in de schaduw, en natuurlijk volop
mogelijkheden om fris water te kunnen
drinken, en voor uw hond: Eerst riem
aan en dan pas de autodeuren openen!!!

Uiteraard geldt ook voor dieren net als
bij mensen dat “te dik zijn” ongezond
is. Met name als het warm is. Het lopen
op gloeiend heet asfalt in de brandende
zon is dan een uiterst ongewenste
combinatie. Uw hond is immers de
relatieve koelte in Nederland gewend.
loop zelf maar eens op blote voeten op
een hete asfaltweg in de brandende zon
…
Wil uw hond tijdens zo’n tocht niet
meer lopen en hijgt hij enorm, zoek
dan direkt verkoeling en koel af door
water over de tong te laten lopen totdat
het hijgen weer is afgenomen. Ook
een beekje, meertje of de zee kan dan
levensreddend zijn.
Als u na het lezen van al de boven
staande zaken kunt zeggen: “Wist ik al
lang” en “Dat overkomt mij niet” dan
weet ik zeker dat u er alles aan heeft
gedaan om een zorgeloze en fijne
vakantie te kunnen hebben.
Een heel fijne vakantie toegewenst
mede namens alle medewerkers van
dierenkliniek Brouwhuis
G.H. Moorman
Dierenarts Dierenkliniek Brouwhuis
Wilt u meer weten over dierenkliniek
Brouwhuis kijk dan op:
www.dierenkliniek.com of volg ons op
Facebook
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HELE MAAND
SEPTEMBER
Geen inschrijfgeld
Gratis 2 maanden extra
Gratis 6 maanden squash
Gratis 1x gebruik massage stoel
Bij afsluiting van

Jaar onbeperkt fitness

OF

vanaf

€15,75 per maand

Jaar onbeperkt fitness en groepslessen
voor slechts

€24,90 per maand

Betaling per maand via automatische incasso. U was in de maanden juli/augustus geen lid!

Rivierensingel 90 (Brouwhuis)
Helmond
0492 - 517180
www.sportcitadel.com
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Squash, Fitness, Sportmassage,
Spinning, Steps, Zumba, Powerkick,
Body lift, Functionele training,
XCORE, Robotmassage, Fysiotherapie,
DéDé Danceballet, TaeKwon-Do
27-8-2016 0:09:44

De hobby van … Leon van de Laarschot
Elke maand vragen we een van de
mensen achter de advertenties in
ons wijkmagazine naar hun hobby of
vrijetijdsbesteding. Zo af en toe doen
we het eens heel anders en laten
we niet een adverteerder   aan het
woord in onze rubriek De hobby van …
maar geven we het podium aan wijk
bewoners die een bijzondere hobby
hebben. Dit keer imker Leon van de
Laarschot.
De Peel
Zelfs als ik me erg laat meld voor het
interview is Leon van de Laarschot
graag bereid om te vertellen over zijn
hobby. Veel te vertellen … En ook nog in
hoog tempo!
Imker, bijenhouder, dat is wat Leon
heel graag is en dat blijkt uit zijn hele
enthousiaste verhaal.
Hij kwam in aanraking met deze hobby
bij zijn voormalige werkgever, defensie.
De gepensioneerde militair kon bijen
kasten mét bijenvolkeren over
nemen
die op het terrein van voormalige lucht
machtbasis “De Peel” staan.
Imkervereniging
Leon ging naar de imkervereniging
Helmond in de Warande om een cur
sus te volgen over het wat en hoe
van bijenhouden, want voordat de
overname-mogelijkheid zich voordeed
had hij weinig kaas gegeten van imker
zijn. Zonder zo’n cursus, verteld Leon, is
het nagenoeg onmogelijk om het goed
te doen! Je leert er alles over planten,
bijengezondheid, varoabestrijding, ver
meerderen, nectar enz. enz. Naast het
geven van cursussen en het uitwisselen
van ervaringen, is de vereniging ook
belangrijk voor het uitlenen van appa
raten om honing te slingeren, was te
smelten en varoabestrijding.
Bijen, de soorten en de wespen
Bijen zijn van nature niet agressief en
steken alleen bij bedreiging. Wespen zijn
daarnaast lastiger, ze komen niet alleen
op zoetigheid af, maar ook op eten.
Wespen zijn makkelijk te onderscheiden
door de veel fellere kleurcontrasten (Zie
foto’s). Naast een verschil tussen bijen
en wespen is er ook een verschil tussen
bijen onderling. Een bijenvolk bestaat

uit een koningin, werkbijen en darren.
De koningin legt vanaf het voorjaar tot in
de herfst larfjes die later uitgroeien tot
werkbijen en darren. De darren hebben
maar één taak: de koningin bevruchten.
De werkbijen hebben vele taken:
bijenkast bewaken, raten bouwen,
het verzorgen van koningin en larfjes,
meel halen, broednest
nectar en stuif
verwarmen etc. Als een nieuwe koningin
nodig is voor een nieuw volk of een
volk dat zonder koning komt (door b.v.
overlijden) dan zorgen de werkbijen met
koninginnengelei ervoor dat een aantal
larven tot koningin kunnen uitgroeien.
De imker zal voor de “geboorte” van
een nieuwe koningin moeten zorgen,
dat deze worden omgezet in een nieuwe
kast om zwermvorming te voorkomen.
Resultaat
Leon kreeg drie volkeren als “erfenis”
nog tijdens het volgen van de cursus.
Hij kon daardoor steeds het geleerde
meteen in praktijk brengen. Het was
ingewikkeld om met weinig ervaring een
aantal verwaarloosde volkeren weer op
orde te krijgen, maar het is hem gelukt
en inmiddels heeft hij zeven grote
kasten op “De Peel” en aan de rand van
Dierdonk. Het afgelopen jaar heeft hij

voor het eerst goede honing geslingerd.
Als Leon mij de grote volle emmers met
honing toont valt mijn mond open van
verbazing … zoveel?!
Aangezien honing de brandstof is
waar
op bijen de winter door komen,
moet er een vervanging komen voor
de afgenomen honing. Imkers maken
daarom gebruik van suiker-siroop, 60
kilo in Leon’s geval, welke terug gevoerd
wordt aan de bijen.
Naast honing levert een bijenkast ook
was op waarvan b.v. kaarsen worden
gemaakt of kan worden gebruikt als
smeer
middel voor windmolens. En
daarnaast maken bijen ook het genees
krachtige propolis waarmee wonden
verzorgd kunnen worden. Bijen maken
propolis uit boomhars en gebruiken het
als een soort kit om de kasten tochtvrij
te houden.
Continueren
Honing is niet eens het belangrijkste
voor een imker en zeker niet voor Leon.
Hij vindt het erg belangrijk een bijdrage
te kunnen leveren aan het behouden en
vermeerderen van bijenvolkeren.
De bij is een erg nuttig beestje welke
zorgt voor bevruchting van allerlei
soorten planten, struiken en bomen. Op
deze manier ontstaan er vruchten die
wij weer eten en wordt de continuïteit
van bomen- en plantensoorten gewaar
borgd. De bij is dus belangrijk in ons
ecosysteem.
De imkervereniging Helmond geeft
daarom ook graag lezingen aan scholen
en groepen.

En ziet u een zwerm bijen zonder een
kast? Ga ze dan niet vernietigen maar
bel een imker! Imkers komen de zwerm
graag halen en zorgen dan weer voor
heerlijke honing en een bijdrage aan de
diversiteit van de natuur! Voor meer
informatie: www.drachtplanten.nl
www.imkersvereniginghelmond.nl,
Mirjam van der Pijl
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September 2016 in het Annatheater
donderdag 1 september
Workshops toneel, dans, muziek en beeldende
kunst
Wil jij je vakantie op een toffe manier afsluiten, dan kun je in
de laatste week van de vakantie op maandag 29 augustus of
donderdag 1 september meedoen met workshops beeldende
kunst, dans, muziek en theater. De activiteiten zijn tussen 9.00
en 17.00 uur. Aan het einde van de dag laten we zien wat we
gedaan hebben in de theaterzaal van het Annatheater.
Een aantal jaren geleden is Spring Kinderopvang begonnen
om samen met het Annatheater en Cultuur Contact in de
laatste week van de zomervakantie een week vol cultuur en
creativiteit te organiseren.
Kosten: 			
€ 10,00 per dag
Voor wie: 		
iedereen van 4 tot en met 12 jaar
Meer informatie:		
m.naaijkens@cultuur-contact.nl,
www.cultuur-contact.nl, www.annatheater.nl
Woensdag 21 en donderdag 22 september:
Gratis proeflessen toneelspelen Jeugdtheater
school Annatheater
Vliegen naar de maan, reizen in de tijd, in een weeshuis
wonen waar de vreselijke mevrouw Havik de baas is of zelf
de koning zijn in een prachtig kasteel. Dat kun je allemaal op
het toneel beleven. In de acteerlessen werk je aan je houding,
stem en verbeelding. Je vermogen om samen te werken, te
presenteren en je fantasie worden verbreed.
In alle groepen krijgen kinderen en jongeren onder de
enthousiaste begeleiding van theaterdocent Lavínia Germano
professionele acteerlessen.
Doe je mee? Kom gratis en vrijblijvend een proefles volgen.
De lessen worden vanaf 21 september op woensdagen en
donderdagen gegeven.
Voor tijden proeflessen:
zie www.annatheater.nl, rubriek Jeugdtheaterschool.
Voor meer informatie: Lavínia Germano, tel: 0492-547573/0644369288, e-mail: laviniagermano@annatheater.nl
Woensdag 21 september:
Gratis proeflessen acteren voor (jong)volwas
senen
In het hier en nu staan en vanuit het niets een scène
opbouwen. Leren vertrouwen op je intuïtie en een diepere
creatieve laag bij jezelf aanboren. Daar gaat het in deze cursus

om, die op 21 september begint.
Improvisatietechnieken worden aangescherpt en verdiept.
Verder wordt er ook aandacht besteed aan het opbouwen van
spanning binnen een scène. We sluiten de cursus af met het
laten zien van de leukste/mooiste scènes die er gespeeld zijn.
Vanaf januari 2017 is er een vervolg op deze cursus waarin we
vanuit een verhaal naar een korte voorstelling toe werken.
Data en tijd: woensdag 21 september tot en met woensdag
30 november 2016 van 19.45 tot 21.15 uur.
Gratis proefles/1e les: woensdag 21 september van 19.45 tot
21.15 uur.
Voor meer informatie: Lavínia Germano, telefoon: 0492547573/06-44369288, e-mail: laviniagermano@annatheater.
nl, www.annatheater.nl
Flamenco danslessen en gitaarlessen in het
Annatheater
Vanaf september 2016 zullen de Flamenco lessen, gegeven
door Jessica Achten, weer beginnen in het Annatheater
voor kinderen, tieners en volwassenen. Jessica heeft de
dansacademie ArtEZ in Arnhem afgerond en daarna voor
langere tijd in Spanje gewoond om zich te specialiseren in
flamenco.
Zij besteedt in haar lessen aandacht aan houding, expressie,
muzikaliteit en persoonlijke correcties. De flamencolessen
worden gedeeltelijk door een gitarist begeleid, wat erg
belangrijk is bij flamenco om zo deze mooie kunstvorm beter
te leren begrijpen.
Interesse in flamencogitaar? Vanaf september is het ook
mogelijk om lessen te volgen bij gitarist Tijn van der Sanden.
Voor meer informatie: neem contact op met: jessica.achten@
gmail.com / 06-83 80 82 00 of www.flamencoencuentros.com

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
Zondag 4 september van 15.30 tot 17.30 uur het 2e concert
van de Brandweerkapel
In april hadden we ze al te gast, maar ze hadden beloofd om
terug te komen. 4 september is de dag. De brandweerkapel
Helmond bestaat uit 16 personen en werd in 1981 opgericht.
Een groepje muzikale brandweerlieden stond aan de
grondvesten van de kapel. Hun eerste repetities vonden
plaats in de voormalige brandweerkazerne aan de Torenstraat
36a, de huidige Gaviolizaal en huisvesting van Stichting
Draaiorgels Helmond. De entree is gratis!. Daar deze maand
de Carat concerten nog plaatsvinden hebben een afwijkende
concerttijd op deze dag. De entree is gratis

Zaterdag 10 en zondag 11 september van 12.00 tot 17.00 uur
Open Monumenten Dagen
Ook de Stichting Draaiorgels Helmond doet mee met de open
monumenten dagen
Op zaterdag 10 en zondag
11 september zijn onze
gebruikelijke openingstijden
verruimd naar 12.00 tot
17.00 uur. Naast de museale
orgels, zoals de Grote Gaudin (concertorgel), Kleine Gaudin
en Mortier (dansorgels) de Blauwe Trom (straatorgel)en de
“Ruth” (kermisorgel) die te zien en te beluisteren zijn en de
te bezichtigen collectie accordeon en snaarinstrumenten
van Arie Willems is er dit jaar een fotoexpositie van oude
Helmondse gevelstenen. We hadden natuurlijk graag de echte
gevelstenen willen laten zien maar deze zijn zo moeilijk uit
een gebouw te hakken. Ook dit jaar maken we weer deel uit
van de jongerenkunstroute, zijnde de Knapzakroute. Diegene
die hun knapzak laten vullen in de Gaviolizaal kunnen ook nog
een puzzel maken en hun orgeldiploma zien te halen op “Onze
Klenne”.

Zondag 18 september van 13.30 tot 16.30 uur nostalgische
dansmiddag .
Na de vele bezoekers op de dansmiddag van 7 augustus
hopen we op een gelijke opkomst op de voorlopig laatste
nostalgische dansmiddag van 18 september, alweer de 4e
uit de reeks. Van 13.30 tot 16.30 kunnen de voetjes van de
vloer op de klanken van de “goude oude” van DJ Gerrit en ook
onze dans- en kermisorgels zullen aansporen om zich op de
dansvloer te begeven. De entree is gratis
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Zondag 2 oktober van 14.00 tot 16.00 uur Project-Shantykoor Courage uit Lierop
Dit jaar bestaat de zangvereniging de Koepelzangers uit
Lierop 40 jaar. Reden dus voor een feestje maar ook reden
om een projectkoor op te zetten. Dit leidde uiteindelijk tot het
Project Shantykoor Courage die op 17 april een leuke gezellige
muziekmiddag met hartverwarmende (zeemans) liederen
hebben gebracht. De conclusie was dat dit niet eenmalig
mocht zijn en daarom zijn ze te zien en te beluisteren op 2
oktober in de Gaviolizaal te midden van de draaiorgels. Ook
zullen we natuurlijk onze zeemansliederen op onze draaiorgels
uit de kast halen en laten horen. De entree is gratis

Toren
5701 straat 36a
SH H
elmo
nd

Programma 1 oktober tot 31 december
Zondag 2 oktober:

Project-Shantykoor Courage uit Lierop

Zondag 9 oktober:

Blaaskapel Ragazzi

Zondag 16 oktober:

Liederentafel ”de Tierelieren”

Zondag 23 oktober:

3e Helmondse Handdraaiorgeltjes dag

Zondag 30 oktober:

Octopusband uit Beek en Donk

Zondag 6 november:

Liederentafel “het Akkoordje”

Zondag 13 november:

Overdagorkest ODE uit Beek en Donk

Zondag 20 november:

Vrouwenband Permanent uit Beek en Donk

Zondag 27 november:

Zang en Amusementsgroep “De Notenkrakers”

Zondag 4 December:

De Oldtimers uit Nuenen

Zondag 11 December:

Klassiek concert met de Draaiorgels

Zondag 18 December:

Gemengd Koor Kunst en Vermaak uit Bakel

voorbehouden)
De entree tijdens de openingstijden(Wijzigingen
en optredens
gratis, echter vragen wij wel een donatie achter te laten in onze orgelpijp.
Zij verzorgen
tot 16.00
De Gaviolizaal
is te vindenvan
aan14.00
de Torenstraat
36auur
te Helmond
een
optreden
te
midden
van
de
draaiorgels.
(tegenover AlbertHeijn XL) Open op Za en Zo 13.00 -17.00 uur
De toegang
is GRATIS,
een donatie
en op afspraak.
Zie ook:
www.draaiorgelshelmond.nl
info:
in
de
donatiepijp
stellen
wij
opook
prijs!
info@draaiorgelshelmond.nl
of
bezoek
ons
op
facebook:
De Gaviolizaal is elke zaterdag en zondag
https://www.facebook.com/draaiorgelshelmond?ref=hl
geopend van 13.00 tot 17.00 uur

www.draaiorgelshelmond.nl

info@draaiorgelshelmond.nl
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Weet u het al

BAKEL HEEFT HET HELEMAAL, OOK MET DE KERMIS

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

EXTRA SLEUTEL

Óok voor
autoverhuur

24/7

b e re

ik b aa

r

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

ook autosleutels met
STRANDBAD NEDERHEIDE

GRATIS ENTREE*
*m.u.v. drukke zomerdagen, waarbij extra inzet van EHBO, toezicht

en verkeersbegeleiding nodig is. In dat geval is de entree slechts €4,- p.p.

Kinderen t/m 12 jaar altijd gratis toegang
Dagelijks geopend van 11u tot 20u

www.automertens.nl

Voor uw frietwagen-catering
op locatie

Johan Slegers

Kaak 11 | Milheeze | www.nederheide.nl

startonderbreker
VAN TIEL
BAKEL
KLAAR TERWIJL U WACHT

Het is weer genieten
van dagelijks verse
mosselen
bij:

info@johanslegers.nl
Tel. 06 537 604 75

Sint Wilbertsplein 1 - 5761 BK Bakel – Tel.: 0492-342200

T O T Z I E N S I N B A K E L!!
fijne kermisdagen
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Nieuws van onze wijkagent

Tijdens het schrijven van dit politie
nieuws zijn we inmiddels halverwege
de (school) zomervakantieperiode en
kan ik zeggen dat we tot op heden te
vreden mogen zijn in Dierdonk mbt
het aantal melding van criminaliteit in
de wijk. Goed nieuws is dat Dierdonk
deze zomervakantie tot op heden
woninginbraak vrij is.
Een opsomming van de politiezaken in
de wijk.
Eiergooiers
Op de Schaarsbergendreef was op
zaterdag 6 augustus rond 22.15 uur
een huis doelwit van eiergooiers.
Diezelfde avond werden er ook eieren
gegooid tegen de voorgevel van een
woning aan de Leeuwenborchweide
rond 22.25 uur. Opvallend hier was dat
er gegooid was met een reeds gekookt
ei. Al enige tijd worden er eieren op
ramen en gevels gegooid in Dierdonk.
Dit veroorzaakt hinder en overlast bij
bewoners. Het blijft een terugkerend
probleem in de wijk Dierdonk. Ik
hoop op tips van bewoners zodat we
er samen achter kunnen komen wie
hiervoor verantwoordelijk zijn. Mocht u
over meer informatie beschikken neem
dan contact met mij op.

uw buren op te lossen. Een goed
gesprek doet vaak wonderen. Komt u
er samen niet uit, dan kunt u de hulp
inschakelen van buurtbemiddeling.
Buurtbemiddeling bemiddelt kosteloos
in conflicten tussen personen uit een
straat of buurt. Het liefst zo vroeg
mogelijk, dus voordat sprake is van een
escalatie. Buurtbemiddeling helpt buren
samen tot een oplossing komen. Wilt u
buurtbemiddeling inschakelen? Neem
dan contact op met Buurtbemiddeling
via het telefoonnummer (0492) 598989.
Voor meer informatie kunt u terecht op
www.levgroep.nl
Volg mij op twitter
Als wijkagent ben ik actief op Twitter.
Via Twitter krijgt u inzage in mijn
dagelijks werk, informeer ik meldingen/
incidenten uit uw wijk en vraag af en
toe uw hulp of om extra alertheid als er
bijvoorbeeld inbrekers actief zijn.
Preventie WhatsApp groepen in
Dierdonk blijven groeien
Het aantal Preventie WhatsApp Groepen
in Dierdonk blijft stijgen. Op dit moment
(d.d. 20-8-2016) zijn er 20 groepen met
in het totaal 864 deelnemers. Er zijn nu
nog twee groepen aan het opstarten in
de omgeving van de Velhorstweide en
de Coendersberglaan/Arcenlaan. Eén
van de nieuwe groepen is die van de
Wildenborchlaan. (zijde speelveld) Na
de vakantie wordt het andere gedeelte
van deze straat benaderd. Mocht u

willen deelnemen in één van de groepen
of zelf een Preventie WhatsApp Groep
willen starten neem dan contact op
met Francisca Kamphuis. De Preventie
WhatsApp Groepen zijn een burger
initiatief maar er kan ondersteuning
geboden worden vanuit de politie en
het Buurtpreventie Team Dierdonk
Veengeul.
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

Fietsendiefstal
Tussen zaterdagmiddag 13 augustus en
maandag ochtend 15 augustus werd er
vanuit een schuur achter een woning op
het Nijendaldreef een witte sportfiets
gestolen van het merk Giant, type
Cosmo.
Diefstal uit auto
In de nacht van zondag 14 augustus
op maandag 15 augustus werd er in
gebroken bij een zwarte Audi die ge
parkeerd stond op de Zevenstersingel.
Daarbij werden oa kleding en ver
zorgingsartikelen gestolen.
Overlast van Buren?
Heeft u overlast van iets wat uw buren
doen? Dat is uiteraard vervelend. Pro
beer het probleem eerst zelf met
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Buurtpreventie Team Veengeul 1e prijs
Buurtpreventie Team Dierdonk Veen
geul wint 1e Prijs
Het Buurtpreventie Team Dierdonk
Veengeul heeft op 13 juli de 1e prijs
gewonnen. Tijdens de goed bezochte
Buurtpreventie inspiratie avond werd
het idee van het team Veengeul door de
aanwezigen tot het beste idee verkozen.
De verkiezing was door de gemeente
Helmond uitgeschreven en bestond uit
het insturen van een idee om het aantal
Buurtpreventie teams in Helmond uit te
breiden.

Het idee van het team Dierdonk
Veengeul is: bestaande Preventie
WhatsApp Groepen ombouwen tot
Buurtpreventie projecten.
Uit handen van Burgemeester Blanksma
ontving de voorzitter van Buurt
preventie Team Dierdonk Veengeul
de heer Pierre Claessens een waarde
cheque van€ 250,-. Dit bedrag moet
besteed worden om het ingediende idee
tot uitvoer te brengen. Elders in deze
Gazet bij “Nieuws van onze wijkagent”
kunt u meer informatie vinden over de
Preventie

Accordeana: “Umdè’k er zo van haaw”
Accordeana presenteert de voorstelling
“umdè’k er zo van haaw”
65 Jaar is voor velen de leeftijd om met
pensioen te gaan en het rustiger aan
te doen. Maar niet voor Accordeana.
65 Jaar is voor het accordeonorkest
juist een reden om vol energie en ent
housiasme een geweldige theatershow
neer te zetten op 19 en 20 november in
Theater Speelhuis.
Hoe het begon
Het begon met Arie Willems, ja, wie
kent hem eigenlijk niet. Is het niet van
zijn muzieklessen, dan toch zeker van
zijn muziekhandel in de Heistraat. Alles
wat met muziek te maken had was daar
verkrijgbaar.
Arie was een begenadigd pianist en
accordeonist en werd na zijn opleidin
gen in Nederland en Duitsland in 1953
benoemd tot hoofdleraar aan het
Muzieklyceum in Amsterdam. Daarmee
was hij de eerste leraar accordeon aan
een conservatorium in Nederland.
Al 2 jaar eerder besloot Arie een
accordeonensemble op te richten:
Accordeana. De doelstelling was het

spelen van goede en originele accor
deonmuziek en artistiek verantwoor
de arrangementen om daarmee
het accordeon uit de sfeer van de
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“hoempamuziek” te halen. Door het
enthousiasme en de kundigheid van
Arie is dat zeker gelukt, Accordeana
werd een veel gevraagd orkest in zowel
binnen- als buitenland.
Hoe het nu is
Na het overlijden van Arie in 2004 heeft
zijn leerling Ronald van Overbruggen
het dirigeerstokje overgenomen en en
is het orkest nog altijd springlevend en
zeer gedreven om op een professionele
manier te musiceren, concerten te
geven en de liefde voor het accordeon
uit te dragen. En nog steeds in binnenen buitenland en zelfs al een keer voor
Koning Willem-Alexander en Koningin
Maxima.

De voorstelling Umdè’k er zo van haaw
En dan besta je 65 jaar, geen echt
jubileum maar daar dachten enkele
leden van Accordeana toch anders
over, dit moest dé gelegenheid worden
om eens flink uit te pakken. 65 Jaar
in Helmond, dan kun je immers niet
volstaan met een gewoon concert maar
moet het een fantastische theater
voorstelling worden.
En zo ontstond “Umdè’k er zo van
haaw”: een ode aan onze heerlijke stad
Helmond. Samen met de Helmond
se gezelschappen popkoor Kobra,

klarinetkwartet Klarinettesque, slag
werkdocent Maarten Meulendijks, ac
teurs Sonja Adriaansen en Opa Henk
en diverse dansers wordt u mee op
sleeptouw genomen langs de mooiste
plekjes van onze stad. U geniet van
heerlijke muziek en kijkt uw ogen uit naar
alles wat er op het toneel gebeurt en
naar de fantastische licht- en beeldshow
die Noralie (bekend van de lichtshow in
het Philipsstadion tijdens Glow) speciaal
voor deze voorstelling heeft gemaakt.
O.l.v. regisseur Myrthe Boot wordt het
een feest van verwondering, muzikale
herkenning, vervlogen herinneringen en
nieuwe ervaringen.

Accordeana nodigt iedereen van harte
uit op zaterdag 19 november om 20.15
uur of zondag 20 november om 14.30
uur in Theater Speelhuis.
Kaarten via www.theaterspeelhuis.nl.
Meer informatie: www.accordeana.nl.
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Scouting: Zomerkampen Welpen & Scouts

Aan het einde van de zomer blikken we
nog even terug op de kampen van de
welpen en de scouts.
Welpen
Het zomerkamp van de welpen was dit
keer lekker dicht bij huis. We waren
namelijk op kamp in Eindhoven en
omdat we zo dichtbij zaten konden
mooi de fietsen mee zodat we een paar
leuke uitstapjes konden maken. De
eerste 2 dagen zijn we op het terrein
gebleven de leiding had namelijk een
zwembad met glijbaan gesjord wat een
groot succes was. De welpen waren
er niet weg te slaan, maar wat wil je
ook lekker weer, water en spelen daar
wordt iedereen blij van. Ook knutselen
vonden de welpen leuk. Er zijn heel veel
pluizenbeesten gemaakt.

Op dinsdag gingen we met z’n allen
op pad. We begaven ons richting het
centrum want we gingen naar de
bioscoop toe. De film de GVR werd
bekeken. Het was een hele leuke film,
na de film hadden de welpen wel wat
honger dus gingen we frietjes eten in
de stad. Op woensdag gingen we weer
op pad, het doel was Falcon Crest,
een roofvogelshow. Dat was best wel
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spannend want de vogels kwamen soms
gewoon langs ons op de bank zitten.
Er waren zelfs welpen die mochten
meehelpen in de show. Er werd veel
over de vogels verteld en we hebben
er ook heel veel gezien, waarbij de
zeearend de meest indrukwekkende
was. Het was interessant.
Op donderdag was het redelijk vroeg uit
te veren want voor het ontbijt moesten
we de deur uit. We gingen gezellig
ontbijten bij de ikea. Na het ontbijt
moesten we weer een stukje fietsen,
naar 123 speelparadijs. Daar hebben
de welpen lekker een paar uur kunnen
spelen en hebben we ook gelunched met
pannenkoeken. ’s Avonds hebben de
welpen nog een tocht gelopen. Dus was
een druk dagje. Op vrijdag bleven we
weer op het terrein. Het was de laatste
avond en die moet je wel leuk afsluiten
dus was er een bonte avond. Heel de
dag hebben welpen lopen oefenen voor
die avond, maar we hebben ook leuke
acts voorbij zien komen zoals een turn
act, een voetbal act, een mime-act, dans
act, presentatie act enz. het was een
leuke avond. Aan al het leuke komt een
eind en op zaterdag werden de welpen
allemaal weer opgehaald. Het was weer
een geslaagd kamp.

Scouts
De scouts zijn dit jaar op kamp geweest
in St. Walrick, Overasselt. Voor het eerst
hadden ze een thema kamp Een reis
rond te wereld in 8 dagen. Het kamp
bestond uit de tradities zoals tenten
op bouwen, keukens bouwen, zelf eten
koken, afwassen (wat natuurlijk nooit
het leukste klusje is), snoepwinkeltje
en dergelijke. Natuurlijk hebben we

ook veel leuke activiteiten gedaan.
Op zaterdag hebben we de omgeving
verkent van het kampterrein. Erg
veel historische plekken heeft deze
omgeving.
Op zondag hadden we een spelen
zeskamp. Op maandag zijn we naar het
maisdoolhof geweest waar iedereen
zijn weg terug vond. Op dinsdag zijn we
wezen zwemmen. Dit wordt ook wel
wasdag genoemd aangezien er op het
terrein niet genoeg douche gelegenheid
is om met de hele groep te douche.
Woensdag was dit jaar de dag van de
tocht. Een paar leiding hadden zich
ingezet om weer een mooie tocht te
maken. De tocht liep door het mooie
Afrika museum heen en was in totaal
16 km. Alle scouts hebben de tocht met
heel veel plezier gelopen. De donderdag
zijn we met de scouts in de wereld van
de blinden gestapt. We hebben bij het
Muzieum in Nijmegen geleerd hoe het is
om op vakantie te gaan als je blind bent
of in het dagelijks leven blind te zijn. Erg
leerzaam was dit. Deze dag hebben we
afgesloten met nog een paar uurtjes
shoppen.
Op vrijdag hebben we alle tenten en
keukens afgebroken. In de middag heb
ben we een workshop handboogschie
ten gehad.

Anouk Ermens had de beste score
van alle scouts! Het kamp hebben we
afgesloten door met alle scouts te gaan
uiteten bij de chinees en na een laatste
nachtje slapen kwamen we weer moe
maar voldaan aan op de blokhut.
www.scoutingpaulus.com
www.facebook/scoutingpaulushelmond
info@scoutingpaulus.com
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ENGELSEWEG 221A
5705 AE HELMOND
TEL. 0492 - 53 76 93

Burgemeester
De burgemeester brengt een
bezoek aan Dierdonk en
komt dus ook op school.
Zegt Jantje tegen zijn moeder:
“De burgemeester was vandaag op school!”
Vraagt moeder: “En, had zij
haar ketting om?”
Waarop jantje antwoord:
“Nee, zij liep gewoon los!”

Biezenweg 2a

Beek en Donk

Tel.: 0492-461310

www.tuincentrumdebiezen.nl

Gezichtsbehandelingen

Bij aankoop van

Anti Aging

2 Dermalogica

Acne-behandelingen

zonproducten een

Waxing

Strand of Yoga tas

Make Up

cadeau!

Epileren

Bij elke bronzer van

Verven wimpers en wenkbrauwen

Jane Iredale een

Exclusieve Parfums

gratis Fanbrush!

Dermalogica // Absolution // Lycon Wax // Marc Inbane
Carner Barcelona // Officina delle Essenze // Nobile1942 // Coola
Jane Iredale make-up

Wallsteijndreef 1 5709RT Helmond
0492 847248 06 10499033
www.skynshuidcoach.nl
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Parochie H. Lambertus
Aanmelding Eerste Communie 2017
Het lijkt nog ver weg, maar er zijn ook al parochianen uit
Dierdonk die heel benieuwd zijn wanneer de ‘Eerste Heilige
Communie’ in 2017 zal zijn.
Wij vragen de leerkrachten op de Dierdonkschool in groep 4
informatie mee te geven aan de kinderen. Die info komt in de
loop van september beschikbaar. Als uw kind in groep 5 of 6
zit, kan het gewoon meedoen, alleen krijgt u dan geen info via
de school.
We vieren in twee H. Missen de eerste Heilige Communie voor
kinderen uit Dierdonk, samen met kinderen uit het Centrum,
Noord en Oost, in de St. Jozefkerk, Tolpost/Bakelsedijk.
27 mei 15:00 		
Zaterdag
Hemelvaartsdag 25 mei 11:00		
De enige mogelijkheid in te schrijven is op de informatiebijeenkomst met alleen de ouders, U ontvangt dan belangrijke
informatie en ook materialen. Ook dit jaar zal een gedeelte
van de voorbereiding via een online leerprogramma worden
gedaan.
Na afloop van de bijeenkomst kunt u inschrijven door een
ingevuld aanmeldingsformulier in te leveren en contant € 55,te betalen.
Informatieavond: maandag 10 oktober om 19:30 u. in de zaal
St. Jozef, Ingang Tolpost/Prins Karelstraat

Vormsel 2017: nu aanmelden!
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. Kinderen uit groep 8 (of
middelbare scholieren) zijn welkom.

Eucharistievieringen in het weekend Parochie H.Lambertus:
H. Jozef, Tolpost
zaterdag
18.30 u
		
zondag
9.30 u
H. Lambertus, Kerkstraat (Centrum)
zondag
11.00 u
zondag
9.30 u
H. Paulus, Paulus Potterlaan (Noord)
H. Edith Stein, Weg door de Rijpel (Rijpelberg)
		
zondag
11.00 u
ma, wo, do, vr 19.00 u
Weekdagen: Jozefkerk.
		
en di, do
9.00 u
Pastoraal team:
pastoor drs. E.C. Seidel (477255
pastoorseidel@live.nl
pastor W. Koopmans (477255 pastorkoopmans@live.nl
diaken drs. P.C.G. de Vries(476345 diaken@heiligelambertus.nl
diaken H.W. Dings
(522109
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Aanmelden kan tot uiterlijk 10 oktober 2016.
Het inschrijfformulier is te downloaden via onze website www.
heiligelambertus.nl’, of kan u per mail worden toegezonden
via het kantoor: parochie@heiligelambertus.nl .
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 3 november 16:15 -17:00 uur;
• Locaties les: St. Jozefkerk, Tolpost/Bakelsedijk
• H. Mis met Vormsel: 28 januari 2017, 18.30 uur St.
Jozefkerk
• Vormheer: Mgr. R. v.d. Hout, vicaris-generaal
Pastoor Seidel

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

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.

500 jaar Reformatie.
Op 31 Oktober 2017 wordt officieel
gevierd dat het 500 jaar geleden is, dat
Maarten Luther zijn 95 stellingen tegen
de aflaathandel openbaar maakte en op
de deur van de Slotkerk in Wittenburg
spijkerde. In de periode voorafgaand
daaraan kunnen belangstellenden op
8 routes dwars door Duitsland kennis
maken met de geschiedenis van de
Reformatie. De routes lopen langs 36
authentieke Lutherge denkplaatsen.
Voor meer informatie:
op het Kerkelijk Bureau ligt een folder
klaar ter inzage.
Kijk ook op www.wege-zu-luther.de of
op www.germany.travel/luther

	
  

	
  
	
  

Inzamelen voor projecten van
kerk in aktie
Heeft u voor de vakantie een nieuw
mobieltje aangeschaft en ligt de oude
nog in een la?
Blijkt na de vakantie de cartridge van uw
printer aan vervanging toe?

Bekijkt u alles door een 	
  
nieuwe bril?
Lever de oude spullen
dan in bij de kerk of een
van de wijkteamleden.
Ook postzegels en an
sichtkaarten hebben
waarde.

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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Quizzers van Dierdonk!
3e editie van de Dierdonkquiz komt er aan!
uur moet het ingevulde quizboekje in Parkzicht weer
Houdt 8 oktober 2016 vrij in uw agenda! 23.30
worden ingeleverd.
De eerste teams hebben zich reeds aangemeld!!
Wees er op tijd want er kunnen slechts 25 teams deelnemen!

De vragen zijn bijna klaar 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. Het
quizteam is uitgebreid met enkele vrijwilligers uit onze wijk.
Voor jullie als Quizfanaten gaat het nog 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.
We hebben inmiddels de eerste inschrijvingen mogen
ontvangen en tot onze vreugde hebben wij mogen
constateren dat er weer enkele nieuwe teams zijn die dit jaar
voor de eerste keer meedoen met de Quiz.
Heeft u vorig jaar de Quiz echter gemist, grijp dan nu uw kans
om net als de reeds ingeschreven teams mee te dingen naar
een mooie prijzenpot en de eeuwige roem.
Iedereen mag 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

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 jaren ieder team
met een bezoekje vereren.
Heeft u een eigen ondernemen of bent u lid van een
vereniging en wilt u de DierdonkQuiz financieel ondersteunen
dan kan dit door een donatie van slechts € 25.00.
Wij stellen hier tegenover dat het logo of de naam van uw
onderneming of vereniging vermeld wordt in het Quizboekje
en uw logo of naam zal tijdens de prijsuitreiking door middel
van een power point presentatie onder de aandacht gebracht
worden.
De prijsuitreiking zal dit jaar tijdens een gezellige avond in
Parkzicht op 29 oktober 2016 gehouden gaan worden. Wij
zorgen dan voor de juiste ambiance en een gezellige sfeer.
Zet deze twee data dus alvast op de kalender
8 oktober quizavond en 29 oktober de prijsuitreiking.
Inschrijven kan via ons mailadres: Dierdonkquiz@gmail.com.
Wij hopen vele Quizzers te mogen begroeten op 8 oktober a.s.
Met vriendelijke groet,

Quizteam Dierdonk

Spoit Elluf: Groete oit Zijtaart!
Afscheidsvoorstellingen in drie theaters!
Wie met een carnavalshart kent ze niet? Hai en Hum? Spoit
Elluf is al 2 x 11 jaar bekend in Helmond en omstreken met
hun pakkende liedjes en rappe dialogen. Nu is het een goed
moment om te stoppen vindt de groep: beter dat mensen
zeggen ‘Wa seund’ dan ‘Ut zoa tijd worre’.
Na 22 jaar heeft Spoit Elluf besloten afscheid te nemen
van het publiek. Voor de laatste keer kunt u tijdens de
afscheidstournee luisteren naar liedjes als ‘De Roos’, ‘de Trein’
en ‘de Sjinees’. Natuurlijk begeleid door immer slappe gezwets
van Hai en Hum. Ook maken 2 oud-pianisten hun opwachting
én viert Brabants kampioen tonpraten Berry Knapen het
feestje mee!
De optredens zijn 7 september in het Vestzaktheater in Son,
9 september in de Ruchte in Someren en 10 september is het
echt de aller-allerlaatste keer in de Cacaofabriek in Helmond.
Kaartjes zijn te koop via de theaters.
Als extraatje komt er begin september ook nog een CD uit met
de leukste nummers van de Spoit, getiteld: Houdoe Wonnie!

Gazet september 2016
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Volop beweging in Dierdonk!
Zoals u via diverse media heeft kunnen vernemen is het herstel van
de woningmarkt ingezet; met Dierdonk in het bijzonder!
We zien, in tegenstelling tot een jaar geleden, een enorme opwaartse
lijn in het aantal verkopen in Dierdonk. De instapklare woningen
worden snel verkocht tegen goede prijzen; de iets minder goede
woning net zo snel voor gemiddelde prijzen. Ontzettend goed nieuws
dus!
Overweegt u uw woning in Dierdonk te verkopen: neem vrijblijvend
contact met mij op en ik kom graag eens bij u langs!

Uw wijkspecialist:
Alwin Greefkes - RMT
06-54790222

0492-549055 | helmond@woonplezier.nl | www.woonplezier.nl
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