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In Parkzicht op maandagavonden.
Mevr. W. Nourredine (524889,
www.nbbclubsites.nl/club/30014
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Alg. Politienummer
(0900-8844
Wijkagent M.Beckschebe (0900-8844
mail: maizie.beckschebe.@politie.nl
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(512021
Dierenambulance
(513971
Gemeente (Meldingen)
(140492
Kruiswerk Peelland
(0900 8998636
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(522109
Wijkopzichter Theo van Lieshout
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(522016
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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
Behandeling op afspraak
(556156
www.tandartsvanhagen.nl
Tandarts Mw. H. Jeurgens-Schoolen
Waterleliesingel 22
5709 PD Helmond
Behandeling op afspraak
(510410
Praktijk voor Fysiotherapie,
Manuele en Kinderfysiotherapie
Waterleliesingel 18
5709 PD Helmond
Behandeling op afspraak
(512723
dagelijks van 8.00 - 18.00 uur

Verloskundige praktijk “de Uiver”
Waterleliesingel 18 5709 PD Helmond,
Spreekuur: Di ochtend, namiddag, avond
Do ochtend,
In overleg andere dagen mogelijk
Afspraken: 9:00-14:00
(518551
www.verloskundigendeuiver.nl
Logopediepraktijk Dierdonk (558360
logopedie.brouwhuis.dierdonk@gmail.com
Peuterspeelzaal Hummeldonk

(514611
Moeders-voor-moeders
Sandra Rondeel
(514911
Kinderopvang ZieJeZo
Zwanebloemsingel 54 (06 4344 3137
Kinderdagverblijf De Bereboot
Oude Dierdonk 1
(475009
Spring Kinderopvang
met een voorsprong
(088 2088200
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Weer een nieuw begin
Terwijl ik dit schrijf is de schoolvakantie
al weer bijna voorbij. In de straat heb
ik meerdere mensen bruin van de zon,
lekker bijgetankt en ontspannen weer
thuis zien komen. Ik hoop dat u allen een
heerlijke vakantie heeft gehad en er weer
tegenaan kunt.
Hopelijk is er bij u niet ingebroken, zoals
helaas wel bij meerdere huizen en panden in de wijk gedurende de vakantie (zie
het bericht van de wijkagent).
Ik woon nu zo’n anderhalf jaar in onze
mooie wijk en wat me steeds meer opvalt
is het enorme arsenaal aan initiatieven
in de buurt. En dan heb ik het niet alleen
over de vele straten die meedoen met de
Burendag op 23 september aanstaande.

Deze Gazet staat weer vol met activiteiten in en rondom Dierdonk, meestal
georganiseerd door uw buurtgenoten.
Kijk alleen al naar de leuke Dierdonkdagen die bijna gaan beginnen! Maar ook
het darttoernooi, de fotovereniging, de
initiatieven om ouderen uit de eenzaamheid te halen, de Dierdonkquiz die steeds
meer enthousiaste deelnemers kent en
het nieuwe initiatief: Tussen Kunst en
Quisine..
Wie in Dierdonk woont hoeft zich niet
te vervelen. Mocht er toch een moment
van verveling optreden, dan komen wij u
graag tegemoet met deze editie van de
Gazet om de tijd te verdrijven.
Veel leesplezier!

M
Oude mailadressen
Voor ons nieuw redactielid Maartje is dit
het begin van vele voorwoorden die nog
van haar hand geschreven zullen worden.
Maar met het nieuw begin willen we ook
aangeven dat de Gazet wat nieuws heeft.

Burendag
dierdonkgazet.nl
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v an
aartje

Lith

U was gewend om uw kopij op te sturen
naar redactie@dierdonk.org. Dit was ook
het mailadres voor onze puzzelaartjes.
En voor de advertenties mailde u naar
advertenties@dierdonk.org.

Nieuwe emailadressen
Met ingang van vandaag stuurt u:
• de kopij naar
redactie@dierdonkgazet.nl,
• de advertenties naar
advertenties@dierdonkgazet.nl
• de oplossingen van de prijspuzzel
naar puzzel@dierdonkgazet.nl.
• en wilt u de Gazet online bereiken
dan gaat u naar www.dierdonk.nl en
klikt op de link Gazet dan komt u uit
op www.dierdonkgazet.nl.

Wilde u de Gazet online bekijken dan
kon dat door middel van de wijksite
www.dierdonk.nl en kwam u voor de
Gazet uit op www.dierdonk,gazet.org.

Wij zien uw kopij en advertenties en natuurlijk de oplossingen van de prijspuzzel graag tegemoet op de nieuwe mailadressen

Deze adressen kunt u vergeten, alles wat
met de Gazet te maken heeft en eindigt
op .org moet u uit uw adresboek schrappen.

Namens de redactie
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UW BADKAMER EN CV SPECIALIST

De nieuwe collecties
zijn binnen!
Uw installateur voor:
CV ketels en onderhoud Complete Badkamers

7 minuten van Dierdonk!

Stadsverwarming

Radiatoren

Vloerverwarming

Sanitair en Tegels

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

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

www.tuincentrumdebiezen.nl

NOG
MEER

50%
KORTING
*

Op een product naar keuze van
de broodafdeling

Probeer ons ambachtelijke,
smaakvolle brood nu met
extra veel voordeel!
• Deze waardebon is geldig van vrijdag 1 t/m
zaterdag 30 september en alleen inwisselbaar
bij Jumbo Bakel, Auerschootseweg 17.
• Maximaal één waardebon per transactie/klant.
• Korting geldt voor 1 product of 1 verpakking
van de bakkerijafdeling.
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Konings

voor Verf en Behang

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

KLEDINGREPARATIE
Ger van Hout
Gediplomeerd
coupeuse/costumière
Nieuwveld 88 Helmond
tel. 0492-533074
mob. 06-22773192
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de zomer voorbij?
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Timeless Jubileum

Bernhardstraat 15
5761 BH Bakel
0492-386262

Lekker slapen.

Vlak 2795,-

1599,-

De normaalste zaak
van de wereld.

alle maten

Elektrisch
verstelbaar 3815,-

Geheel compleet

2499,alle maten

Vakmanschap
sinds 1884

Al 133 jaar
gegarandeerde
kwaliteit

Stabiel
ligcomfort
over de gehele
breedte

Uitvinders
van de
CombiSpring®

Duurzaamheid,
ondersteuning
en ventilatie

Ş Originele
Combispring® matras
Ş ť 

Ş
 ťy 
Ş E ťŧť
Ş Draadloos elektrisch
verstelbaar
Ş Hoogwaardige
EŦ  

FIETS REPARATIES
Alle reparaties aan uw ﬁets vakkundig
uitgevoerd, maak een afspraak:

Cijnsbeemden 2 • 5706 NP Helmond (Brandevoort)
Tel.: 06 - 29 57 43 76 • E-mail: info@deinstallatieman.nl

Ook verkoop van 2e hands ﬁetsen.

Uw erkend installatiebedrijf voor o.a.
•
•
•
•
•
•

 0492 - 55 94 28 / 06 - 481 91 606
Edwin Raats
Trambaan 4
Helmond - Brouwhuis

Service & onderhoud cv
Airco systemen
Waterontharders
Complete badkamers
Loodgieterswerkzaamheden
Duurzame energie

Gratis haal- en brengservice voor Dierdonk!
U
h nh id
p i l

Schoonheidssalon

yentill

Aanbieding

september en oktober 2017
v

Rug, nek en schoudermassage

D

K

40 minuten voor € 20,00
Altijd leuk om te geven.....
en heerlijk om te krijgen!
v

www.deinstallatieman.nl

Cadeaubon vanaf € 10,00
5
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e-mail: w.van.duren2@kpnplanet.nl

Rumoer rond burgemeester Blanksma
Zo ben je aan het genieten van een
heerlijke vakantie en binnen no-time
zit je in een discussie rond een actie
van onze burgemeester Blanksma,
komkommertijd zullen we maar zeg
gen. Op mijn vakantieadres liep mijn
berichtenbox al aardig vol, maar om
dat ik graag zaken rustig bestudeer
en probeer te analyseren, dacht ik
er goed aan te doen alles pas na mijn
vakantie onder de loep te nemen. Zo gezegd, zo gedaan. Terug
in Nederland ging ik er eens goed voor zitten en begon met
het interview in het NRC-handelsblad van 1 augustus 2017.
Het interview ging over de ondermijning van de bovenwereld
door de onderwereld in de publieke sector en wat daar tegen
te doen. Tot mijn verbazing noemde zij daarin een concreet
geval wat zich in Helmond had afgespeeld. Verbazing omdat
ik helemaal niets van het voorval wist, niet dat dat belangrijk
is, maar zij wist te vertellen dat zij door een raadslid en een
wethouder onder druk was gezet om een drugspand open te
houden. Ik vroeg me gelijk af wie dat dan zouden kunnen zijn
geweest want zij noemde geen namen. Impliciet had zij het
dus over elk raadslid en elke wethouder. En daar begint de
schoen te wringen. In december 2016 heeft de gemeenteraad
namelijk een verordening aangenomen hoe te handelen in
gevallen waarbij integriteit van raadsleden, burgercommis
sieleden en wethouders in het gedrang komt. Daarbij is de
burgemeester aangewezen als vertrouwenspersoon omdat
zij mogelijkheden bezit om onderzoeken te starten. Ook is
afgesproken dat zij na deze onderzoeken openheid van zaken
geeft. De manier waarop bepaalt zij. Doel is om geruchten
in de kiem te smoren en publieke ambtsdragers een kans
voor uitleg en verdediging te geven. Om dit te bekrachtigen
heeft elk raadslid, elk burgercommissielid en elke wethouder
een gentle agreement getekend met haar, een contract om
integriteit te waarborgen. Door nu in dit geval eerst naar
de pers te stappen zonder de gemeenteraad op wat voor

manier dan ook in kennis te stellen, heeft zij haar positie
als vertrouwenspersoon ernstig geschaad en bovendien de
gemeenteraad in een moeilijke positie gemanoeuvreerd. Dat
kan natuurlijk niet!
Begrijp me goed, als er misstanden zijn dan dienen die gerapporteerd en uitgezocht te worden en als er reden is voor het
inschakelen van het OM dan dient dit onverwijld te gebeuren!
Zeker als ambtsdragers onder druk worden gezet. Pas na lang
aandringen heeft zij uiteindelijk een brief gestuurd naar de gemeenteraad met voorlopige excuses, maar nog steeds zonder
nadere uitleg. Ook heeft zij “het onder druk zetten” van haar
door het raadslid en de wethouder ontkent.
Er blijven nu natuurlijk een aantal vragen over:
1) Waarom heeft zij dit concrete voorval genoemd? Voor het
interview was dit helemaal niet nodig.
2) Waarom heeft zij geen afschrift gevraagd om de tekst voor
plaatsing aan te passen? Dat kan namelijk altijd.
3) Waarom is zij afgeweken van de vastgestelde procedure?
4) Wat is de waarde van het gentle agreement?
5) Om welk geval en om wie gaat het?
6) Hoe gaan we nu verder?
Voor de goede orde dient u te weten dat niet het college
van B&W het hoogste orgaan is in een gemeente maar de
Gemeenteraad. De Gemeenteraad is in feite de baas van
B&W, dus enige uitleg lijkt mij wel gerechtvaardigd.
Joan Damen
Raadslid VVD

Vakantie voorbij weer aan de slag
Ondanks vakantie was het toch een
heel hectische periode zowel voor
mij als voor de burgemeester. Maar
de vakantie zit er weer op en we gaan
weer beginnen.
Er staan de komende periode belangrijke zaken op de agenda, zoals het verplaatsen van het Dr.-Knippenbergcollege met daarbij aansluitend het nieuwe
stadion voor Helmond Sport. Ook het
nieuwe zwembad staat nog op het programma voor deze periode. Beide zaken zowel het Dr.-Knippenbergcollege/Helmond
Sport als het nieuwe zwembad zijn wij grote voorstander om
dit te realiseren ook al zal de Gemeente Helmond hier wat
geld bij moeten passen. Nu moeten we doorpakken want een
stad als Helmond moet deze faciliteiten hebben goed onderwijs en sportvoorzieningen. Wij zullen zeker instemmen maar
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alles moet wel goed onderbouwd zijn.
Nu even over onze mooie wijk Dierdonk wat hebben we
toch prachtige bloemenhangers op de diverse plaatsen
aan de lantaarnpalen hangen en ook het veld aan de Grote
Scheerelaan ingezaaid met diverse bloemsoorten waarnu de
Zonnebloemen in bloei staan echt een verrijking voor onze
wijk. Verder wil ik die mensen bedanken die de veiligheidsapp
binnen onze wijk hebben uitgezet, mensen het werk echt als
ik dit stukje schrijf lees ik in de krant dat dankzij deze app
enkele inbrekers zijn aangehouden. Zelf ga ik me de komende
periode nog meer inzetten voor onze senioren in onze stad
want dit is hard nodig. We gaan de komende verkiezingen
dan ook meedoen met de 50PLUS partij zodat we ons nog
beter kunnen richten op deze doelgroep en dat we ook een
landelijke partij achter ons hebben staan is belangrijk
Jan van Aert,
Raadslid Senioren 2013
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Kom ook naar de DierdonkDagen 2017
Een nieuwe groep enthousiaste vrijwilligers heeft de
organisatie van de DierdonkDagen (8, 9 en 10 september
2017) opgepakt. Het bestuur van wijkvereniging Dierdonk
waardeert en steunt hen van harte.
We helpen financieel en via deze weg willen we de groep van
15 wijkbewoners al hartelijk danken. Ze hebben een sluitende
begroting mede omdat ze veel sponsors hebben gevonden en
de nieuwe plannen zijn goed doordacht. Kort samengevat zijn
er 5 punten te noemen:
1. de feesttent wordt in ere hersteld.
2. succesnummers staan ook dit jaar op het programma.
3. NIEUW is de zeskamp op zondag.
4: de meeste activiteiten zijn gratis toegankelijk
5. facebook pagina en website voor info en inschrijven:
Https://mrommelse3.wixsite.com/ddinschrijf

Wij hopen hiermee een leuk programma neer te zetten dat
voor een hoop gezelligheid gaat zorgen. Kom dus ook naar de
Dierdokdagen en neem deel aan de bekende én de nieuwe
activiteiten!
Speciale aandacht vragen we voor het darttoernooi op
zaterdagmiddag (ook voor ouder-kindkoppels), de feestavond
op zaterdagavond en voor de zeskamp op zondag. Zoek je
buren, vrienden en familie op en stel een team samen voor
deze sportieve krachtmeting.
Kom samen genieten in september.
Namens het bestuur van wijkvereniging Dierdonk

Gratis bonnen

Ook dit jaar krijgen alle leden van
de wijkvereniging twee gratis
consumptiebonnen tijdens de feestavond van
de Dierdonk Dagen op zaterdag 9 september.
Ze zijn verkrijgbaar in de tent.
Maximaal 4 per gezin.

Help mee met ‘Tussen Kunst & Quisine’
Mei 2018 bestaat de wijk 25 jaar en dat willen we vieren met
een nieuw evenement.
Het initiatief is genomen door wijkbewoonster Cyndi Donkers.
Het idee voor dit evenement is omarmd door de wijkvereniging
en onder die vlag wordt het verder georganiseerd. Omdat het
accent ligt op kunst en food hebben we het evenement als
naam meegegeven “Tussen Kunst & Quisine”.
Het is een evenement voor en door de wijk dus daarom
zoeken wij nog een aantal enthousiastelingen die wil helpen
dit verder mee te organiseren.
Het evenement bestaat uit een avond voor de sponsoren
waar mooie kunstwerken worden geveild. Daarnaast zal op
zondag ‘Kunst in Dierdonk’ in ere hersteld, gecombineerd
met standjes op het gebied van verantwoord eten en
maatschappelijke producten, aangeboden door mede
wijkbewoners. Ook worden er leuke kleine workshops en/of
proeverijen georganiseerd op het gebied van Kunst & Quisine.
We willen een sfeer neerzetten waar mensen en ondernemers
elkaar treffen in een “feel good” omgeving.
Heb jij affiniteit met kunst, cuisine, organiseren, financiën,
PR en vind je het leuk om dit evenement mede te
organiseren? Meld je dan nu aan op het volgend mailadres:
secretariaatwijkvereniging@dierdonk.nl. Een mail mag ook
als je niet echt mee wilt organiseren, maar wel hand- en
spandiensten wilt verlenen.
Namens het bestuur van wijkvereniging Dierdonk
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MoetNiks mededelingen
In afwijking van andere jaren …

Op veler verzoek aan het bestuur van ‘MoetNiks’ is een
paar maanden geleden gestart met een proef, te weten:
petanquen (buiten op de promenade) en koersballen (binnen
in Parkzicht) gelijktijdig op de woensdag vanaf 10.00 uur tot
12.00 uur.
Beste Dierdonkers een extra uitbreiding dus van een activiteit.
Schroom niet en speel een ‘balletje’ mee; goed voor spieren
en ledematen. Mogen wij u als ‘MoetNiks’ ook begroeten?

Dinsdag 19 september vierde en laatste korte fietstocht

Deze laatste korte fietstocht is ongeveer 25-30 km lang. We
vertrekken wederom om 10.00 uur bij de Albert Heijn.

aan de hemel, maar nu kregen wij de zonnebloem mee als
zonnige herinnering.

Wie oh wie …

Wie heeft per ongeluk op de verregende petanquedag met
BBQ (12 juli j.l.) de verkeerde paraplu meegenomen?
Wim Claassen is thuisgekomen met een andere paraplu en
zou deze graag ruilen. Hij had een stormbestendige inklapbare
paraplu van het merk Senz en met de kleur azuurblauw. Graag
contact opnemen met Wim, tel. 559 737. Bij voorbaat bedankt
voor het ruilen.
Bestuur van “MoetNiks”.

Terugblik op het jaarlijkse jeu de boules toernooi

Dit jaar stapelden de donkere wolken vol met regenbuien
zich uit over Dierdonkpark. De eerste deelnemers kwamen
binnen druppelen; de één met boules de ander zonder, maar
beide toch een opgewekt gezicht. Bij binnenkomst grote zaal
lag de Koersbalmat reeds uitgerold. Was dat wetenschap of
zekerheid van de reeds aanwezigen? De regen hoosde uit de
hemel. Jeanne verwelkomde het publiek en gaf aan dat de
banen op de promenade onbespeelbaar waren, het waren
vijvers alleen de vissen ontbraken.
Er werd niet getreurd. Nadat de spelers aan elkaar gekoppeld
waren, ontsprong een geanimeerd spel. Andere kozen het
moment voor een praatje. Rond de klok van vijf uur konden
we aan de goed uitziende BBQ beginnen. Die er niet alleen
goed uitzag maar van uitstekende kwaliteit was. En iedereen
genoot ervan.
Het bestuur kan terugkijken op een bijzonder geslaagde
middag ondanks de regen. Op naar volgend jaar met de zon

Computerinloop Parkzicht
Vanaf donderdag 5 oktober kunt u weer met uw
computervragen terecht in Parkzicht.

Gezien de grote belangstelling in het verleden, willen we weer
op elke 2de donderdag van de maand een presentatie over
een bepaald onderwerp verzorgen. Zowel de computerinloop
als de presentaties zijn gratis toegankelijk voor leden van de
wijkvereniging en voor leden van Seniorweb.
Omdat Seniorweb 20 jaar bestaat, mogen we nieuwe be
zoekers een aantal gratis jaar-lidmaatschappen aanbieden.
Dit is dé kans om kennis te maken met alle faciliteiten die
Seniorweb aan haar leden te bieden heeft.
Om tot een goede keuze van onderwerpen voor de presenta
ties te komen, vragen wij u ons een mailtje te sturen waarin
u aangeeft welke onderwerpen uw interesse hebben. Maak
daarom een keuze van maximaal 5 onderwerpen uit onder
staande lijst. Wij zullen dan de onderwerpen met de meeste
stemmen voorbereiden en in de loop van het komende
winterseizoen presenteren.
Het volstaat een mailtje te sturen met daarin de nummers van
de door u gewenste onderwerpen.
We ontvangen uw reactie graag vóór 5 september via
computerinloopparkzicht6@gmail.com

Gazet september 2017

1. Netflix, kies een film, serie of cabaretvoorstellingen op
Smartphone / PC / Tablet / Smart TV
2. Spotify, geniet van uw muziekkeuze op Smartphone / PC /
Tablet / geluidsinstallatie
3. Cookies, wat zijn het, waarvoor worden ze gebruikt en wat
hebt u eraan?
4. Wat zijn (Ziggo) hotspots, hoe werkt dat en wat hebben we
eraan?
5. Windows10 Update en de privacy. Wat wil Microsoft
allemaal weten?
6. Chromecast type 1 & 2, hoe werkt het en wat kun je ermee?
7. Mediaspelers, wat kunnen we ermee?
8. Wi-Fi direct bij printers, hoe werkt het?
9. PC- of laptop-upgrade door de harddisk te vervangen door
een SSD
10. Grote bijlagen via mail versturen middels WeTranfer of Ziggo
Mail
11. Email-alternatief OE classic (Outlook Express classic)
12. Wat is er allemaal mogelijk met een thuisnetwerk / internet /
streamen / NAS / domotica / beveiligingscamera’s?
13. Beveiligingscamera’s, hoe werkt het, is het zinvol en wat kun
je ermee?
14. Mijn Wi-Fi werkt niet optimaal, hoe kan ik dat oplossen?
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~APPLAUSE PRODUCTIONS~
Arcenlaan 22, 5709 RA, Helmond, 0492-556531,

06-13428098

www.apverhuur.nl

"ALLES VOOR EEN COMPLEET FEEST TEGEN ZEER SCHERPE PRIJZEN"

Zomaar een greep uit ons grote assortiment……

VerhoevenMartens vof
versautomaat
van 8.00 tot 22.00 uur

3,5 meter: €.35 / 4,5 meter: €.45

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

Tenten, Statafels, Tafels, Stoelen, Barkrukken, Verl chting, Bestek, Serviesgoed, Glaswerk, Manden,
Warmhoud, Rode Lopers, Afzetpaaltjes/-Koorden, Marktkramen, Opblaasbare Abrahams & Sarah's,
Spr ngkussens, Skytubes, Serveerschalen, Verwarm ng, Decorat e, Verkoop, Koffie & Thee etc. etc.

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

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

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

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

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

Westerzandweide 6
5709 MR Helmond

Tel.: 0492-550202
Fax: 0492-548367

Fotodier excursie “Arnholter Schweitz”

Fotodier komt een keer per maand een
avond samen waarbij we elkaars foto’s
bekijken en inzoomen op specifieke
onderwerpen zoals: macrofotografie,
portretfotografie, landschapsfotografie
etcetera.
Deze onderwerpen worden vervolgens,
ook een keer per maand, op een zater
dagmorgen in praktijk gebracht.
Daarnaast gaan we ieder jaar aan het
einde van het seizoen een dagje uit
waarbij naast fotografie ook gezelligheid
erg belangrijk is.
Dit jaar zijn we naar “Anholter Schweiz”
geweest, een Wildpark in Duitsland
zo’n 90 km vanaf Helmond. Hier leven
uitsluitend Europese dieren op rui
me percelen in hun natuurlijke omge
ving. Een ideale en leuke manier om
deze dieren te zien en natuurlijk te
fotograferen.
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Dieren die hier verblijven zijn onder
andere wolven, beren, dassen, was
beertjes, herten, lynxen, otters, marter
achtigen en allerlei vogels.
Het is er niet zo druk zodat je de dieren
met name tijdens de voedertijden goed
kunt bekijken.
Met andere woorden een leuk dagje uit
voor het hele gezin.

Meer informatie kun je vinden op:
www.anholter-schweiz.de/nl/
www.fotodier.nl

Voor ons lag de nadruk natuurlijk op
het fotograferen van de dieren, wat
niet altijd even gemakkelijk is. Je moet
tenslotte rekening houden met de
omheining en het gaas omdat je toch
een zo natuurlijk mogelijke foto wilt
maken. En door de ruime percelen en
de grote bewegingsvrijheid komen
ze natuurlijk niet op verzoek voor je
poseren. Toch hebben we leuke foto’s
kunnen maken.
En omdat ook de gezelligheid een rol
speelt, zoals al eerder gezegd, hebben
we deze leuke dag afgesloten met een
maaltijd en een drankje in het restau
rant in het park.
Groeten namens Fotodier,
Mario van Aerle
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Al meer dan 90 jaar uw
vertrouwde witgoedspecialist

WASMACHINE

• energieklasse A+++ • inhoud 7 kg.
• 1400 toeren, regelbaar
• display met startuitstel en
resttijdindicatie
• koolborstelloze motor; zeer stil en
10 jaar garantie
• vlekkenautomaat
• volledige waterbeveiliging
• WAN28292NL

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.

649,-

599
,euro

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

A+++

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

0492 - 51 78 61
•
•
•
•
•

WWW.VANDUPPEN.NL

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

HENK HUIJSMAN
O P T I E K

Puincontainers
Afvalcontainers
Zandcontainers
Opslagcontainers
Inboedelcontainers

Optiek
mode
op z’n
best

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

Oogmeting
+
Reparaties
GRATIS

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

Voor BRILLEN en CONTACTLENZEN
Geopend: dinsdag t/m zaterdag

Een jaar in beeld BS Dierdonk

Gazet september 2017
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10 jaar darten in Dierdonk
Het dartteam van Dierdonk bestaat 10 jaar. Wat in 2007
begon als blind date is uitgegroeid tot een vaste activiteit in
Parkzicht. Tijd voor wat extra aandacht, een terugblik en een
oproep voor het darttoernooi.
In juni 2007 riep Jan van Hees wijkbewoners op om naar
Parkzicht te komen en een dartteam op te richten. Met
succes: Het team Parkzicht ’07 werd opgericht en bestond uit
de darters Henry Struijk, Arthur Arts, Rene Janssen, Theo de
Jong, John Labes, Gerard Bosmans en Jan van Hees.
We werden ingeschreven bij de Peelland Dartbond in de
laagste divisie, de 4e. Na 13 wedstrijden in Parkzicht en 13
in cafés in Helmond en omstreken eindigden we als 2e en
promoveerden naar de 3e divisie. Het 2e seizoen werden we
zelfs kampioen en mochten naar de regiokampioenschappen
in Mierlo. Deze wonnen we ook zodat we naar de landelijke
finales mochten in Nieuwegein. Een hele ervaring maar het
resultaat viel helaas wat tegen. Vanaf seizoen 2009 – 2010
spelen we in de 2e divisie en gelukkig hebben we ons daar
kunnen handhaven.

luxe LED-verlichte banen. De wijkvereniging heeft mede
gezorgd voor de teamkleding en de consumpties voor de
180-gooiers. Tevens steunen zij het darttoernooi dat tijdens
de Dierdonkdagen wordt gehouden. Op zaterdag 9 september
kan in de tent door elke dartliefhebber gegooid worden voor
de lol en voor leuke prijzen. Er is zelfs een ouder-kindtoernooi
dus kijk snel in de Gazet en/of op de website www.dierdonk.nl
voor de details.
Kortom, met trots kunnen we terugkijken op 10 jaar darten in
Dierdonk. Bent u enthousiast geworden, loop dan eens binnen
op een donderdagavond. Er is ruimte voor een 2e team.

De bezetting is door de jaren heen wel wat veranderd. Rene
Janssen heeft zoveel geleerd bij ons dat hij is doorgestroomd
naar de eredivisie. Door ziekte zijn we 2 leden kwijtgeraakt
met als dieptepunt het overlijden van John Labes. Gelukkig
is het team ook enkele keren aangevuld door Jeroen de Bar,
Herman, Luc en Stan Meulendijks, Robert Lamers en Martin
Swinkels. Komend seizoen gaan we de strijd aan met Arthur
Arts, Luc Meulendijks, Martin Swinkels, Gerard Bosmans,
Maikel Haans en Jan van Hees.
Een woord van dank is op zijn plaats voor Parkzicht en
de wijkvereniging. Parkzicht voor het verzorgen van de
bardiensten (met name Hans en Wilma van Rijt) en het
beheer van de dartbanen. Deze vakantie zijn de 2 banen
zelfs volledig vernieuwd en mogen we voortaan spelen op

Jaarlijkse BBQ van het dartteam met vlnr Arthur Arts, Gerard
Bosmans, Luc Meulendijks, Rene Janssen (van achteren),
Martin Swinkels, Herman Meulendijks en Jan van Hees

Beste Quizzers van Dierdonk,
Na een, in onze ogen, welverdiende vakantie hebben wij de
draad weer opgepakt en zijn wij weer volop bezig met de
laatste opdrachten voor de komende Quiz.
Kosten nog moeite worden gespaard om ook van deze editie
weer een grandioos succes te maken. Zoals jullie van ons

gewend zijn, zullen we ook dit jaar weer een grote diversiteit
aan onderwerpen hebben, waarbij natuurlijk een aantal doeen buitenopdrachten niet zal ontbreken.
Om jullie een klein beetje op de goede weg te helpen, zullen
wij vooraf als tips een paar cryptische omschrijvingen geven
welke van toepassing zijn op enkele categorieën quizvragen.
Deze tips zullen via onze facebookpagina bekend gemaakt
gaan worden. Rond de vakantieperiode is reeds een opdracht
verschenen waarmee de ingeschreven teams alvast de
eerste punten konden/kunnen vergaren. Houd facebook de
komende tijd dus goed in de gaten. Na de aankondiging in de
vorige Gazet hebben zich alweer veel teams aangemeld om
deel te nemen aan de wijkquiz.
Inschrijven voor dit fantastische evenement is nog steeds
mogelijk. Let wel, wij kunnen slechts 25 teams deel laten
deelnemen dus wees er op tijd bij. Vol = Vol!
Quizteam Dierdonk
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Oproep van de 1e voorzitter wijkvereniging
Nog even dan begint voor Wijkvereniging
Dierdonk het vierde lustrum en dat geldt
ook voor de Gazet.
Zo’n 20 jaren geleden stond het
internet in haar kinderschoenen, dus de
informatievoorziening was overwegend
op een papieren versie en dat werd
de Gazet, het informatieblad binnen
Dierdonk.
Om de Wijkvereniging te promoten was de Gazet het bepalende medium om groeizaam Dierdonk en haar inwoners te
bereiken. Maar wat is een vereniging zonder leden? In het
begin zijn vele eerste bewoners er op uitgegaan om leden te
werven. Dat resulteerde in p/m 400 gezinnen die lid werden.
Mede doordat de Gemeente Helmond voor ieder gezin ook
een bijdrage leverde kon de jaarcontributie laag blijven.
Het zou een mooi geschenk zijn aan het bestuur van de
Wijkvereniging als wij het aantal leden zouden kunnen
verdubbelen. Mede doordat de advertentie-inkomsten
verminderen en we de Gazet als wijkblad in de lucht menen

te houden. Elders in het blad is er een inschrijfdocument en
schroom niet lid te worden. De kosten zijn voor het hele gezin;
alleenstaanden betalen slechts de helft.
Kunnen we op uw lidmaatschap rekenen?
Oud-voorzitter Aart Jan Nieuwhoff

Iedere woensdagmiddag……………..
Kunt u in Parkzicht terecht; het is een
“inloopmiddag” waar iedereen welkom is.

Zo wordt er elke 1e woensdag van de maand
door een aantal mensen gerikt.

Het doel is: sociale contacten leggen door,
onder het genot van een kopje koffie, met
elkaar van gedachten te wisselen.

Tevens bestaat er op woensdagmiddag de
mogelijkheid om boeken te lenen (en terug te
brengen!).

Maar ook gezamenlijk iets creatiefs doen (in
principe elke 2e woensdag van de maand) of
gezamenlijk een spel te doen.

Uiteraard hopen we op een mooie nazomer
maar mocht u er eens “tussenuit” willen om
anderen te ontmoeten:
kom op woensdagmiddag naar Parkzicht!

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

Datum: ............................
Handtekening:

Gazet september 2017
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De nieuwste trends terrastegels 2017

TEGELVLOEREN – WANDTEGELS
HOUTENVLOEREN - LAMINAAT - PVC
VLOERVERWARMING - INSTALLATIE
COMPLETE BADKAMERS - SANITAIR
TEGEL OUTLET - TUIN - TERRAS

ALLES ONDER 1 DAK !
ENGELSEWEG 200 A T.0492792499 HELMOND

Weer naar school
Jasper trekt zijn jas aan. Hij gaat na een
lange zomervakantie weer naar school.
‘Ik moet mijn tas nog pakken. Daarin zit
iets voor de juf’, zegt Jasper. ‘Oh, wat
leuk. Wat heb je dan voor de juf?’ vraagt
mamma. ‘Een schelp van het strand’,
zegt Jasper. Mamma kijkt verbaasd. ‘De
juf heeft gevraagd of alle kinderen iets
meenemen van de vakantie’. Jasper rent
naar boven om zijn tas met de schelp
erin te halen. De juf zal hem vast heel
mooi vinden, denkt hij.
Mamma en Jasper lopen samen hand in
hand naar school. De buurvrouw achter
het raam zwaait naar hen. Ze zwaaien
terug. ‘Ben je blij om weer naar school te
gaan?’ vraagt mamma. ‘Ik vind vakantie
heel leuk. Maar ik begon mij wel een
beetje te vervelen’, zegt Jasper. ‘En je
ziet Sanne weer elke dag’, zegt mamma.

Ze zijn bij school aangekomen. Er staan
nog meer moeders met kinderen te
wachten om naar binnen te gaan.
Sanne heeft Jasper al gezien. ‘Jasper,
Jasper, we staan hier’, roept ze over het
schoolplein. Jasper laat de hand van zijn
moeder los en rent naar Sanne toe. ‘Wat
heb jij voor de juf?’ vraagt Jasper. ‘Zeg ik
niet’, zegt Sanne. Jasper trekt aan haar
rugtas. ‘Niet doen’, zegt ze boos. De
beide moeders lachen naar elkaar. ‘Nou,
ze hebben elkaar weer gevonden’, zegt
Sannes moeder.

De kinderen hebben ieder een stoeltje
uitgezocht. Jasper en Sanne zitten naast
elkaar. De juf vraagt de kinderen een
voor een wat ze van de vakantie hebben
meegenomen. Ieder laat met trots zijn
souvenir zien. Dan is Jasper aan de beurt
en laat zijn schelp zien. ‘Waar heb je die
gevonden?’ vraagt de juf. ‘Op het strand
in Engeland. Daar ben ik geweest met
pappa en mamma. En in de schelp kun
je de zee horen’. ‘Laat mij eens horen’,
zegt de juf. Jasper geeft de schelp. De juf
luistert aandachtig. ‘Ja, ik hoor de zee
ruisen. Mogen de andere kinderen ook
luisteren?’ vraagt de juf. De schelp gaat
van de ene oor naar de andere.
‘En wat heeft Sanne?’ vraagt de juf.
Sanne vouwt voorzichtig een stukje
papier open. Er komt een klein beeldje
tevoorschijn. ‘Dat is een zeehond’,
zegt Jasper. Het beeldje is zo klein
dat de andere kinderen het niet goed
kunnen zien. ‘Jullie moeten al de
meegebrachte souvenirs op de tafel
leggen. Dan kunnen we het allemaal
goed bekijken’, zegt de juf. ‘Waar heb je
die zeehond gevonden?’ vraagt Jasper.
‘Die hebben mamma en ik gekocht in
het zeehondenziekenhuis’, zegt Sanne.
‘Dat bestaat helemaal niet’, zegt Jasper.
‘Welles’. ‘Nietes’. ‘Zeg jongens. Wat is er
allemaal aan de hand. Geen ruzie maken
hoor’, zegt de juf. ‘Jasper zegt dat er
geen zeehondenziekenhuis bestaat’, zegt
Sanne. ‘Ja, die bestaat wel. Gaan jullie
allemaal weer naar jullie plaats. Dan kan

ik er iets over vertellen’, zegt de juf.
De juf vertelt dat er soms zieke
zeehondjes worden gevonden op
het strand. Dat is heel zielig. Maar de
mensen die zo’n zeehondje vinden
kunnen de zeehondencrèche bellen.
Die komt dan met een dierenambulance
om het zeehondje mee te nemen.
In de zeehondencrèche, zo heet het
zeehondenziekenhuis, wordt het beestje
beter gemaakt. En als hij weer gezond
en sterk is wordt hij in de zee losgelaten.
‘Misschien kunnen we een keer gaan
kijken bij de zeehondencrèche’, zegt de
juf. ‘Jaaa!’ roepen alle kinderen. Het
zeehondje wordt nog eens aandachtig
bekeken.
‘Het is net een baby’, zegt een van de
kinderen in de klas. Sanne glundert van
trots. Haar souvenir van de vakantie is
wel heel bijzonder. Maar Jaspers schelp
vinden ze ook allemaal geweldig. Er zijn
er die nog een keer de zee willen horen
ruisen.
De eerste schooldag zit erop. De
kinderen hebben het erg naar hun zin
gehad. Ze hebben allemaal kunnen
vertellen over de vakantie. Sommige zijn
naar het buitenland geweest en weer
andere gewoon in Nederland. Thuis of
op de camping. Ieder had wel een leuk
verhaal. Ze stormen het schoolplein op.
De moeders wachten om ze mee naar
huis te nemen.

De deur van de school gaat open. De juf
heet iedereen welkom en geeft ze een
hand. Jasper en Sanne hangen hun jas
en tas aan de kapstok. ‘Vergeten jullie
je souvenir niet’, zegt Jaspers moeder.
‘Ik heb geen souvenir, maar een schelp’,
zegt Jasper. ‘Dat is hetzelfde. Een
souvenir is iets wat je meeneemt van
vakantie’, zegt Sannes moeder. Jasper
vindt het maar raar. Jasper en Sanne
geven hun moeders een dikke kus. Het
is tijd om afscheid te nemen en de klas
binnen te gaan.
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Kleurplaat

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

Oplossingen op pag 29.
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Dierdonkdagen 2017
Nog een paar dagen en dan is het zover, de Dierdonkdagen nieuwe stijl !!
Het hele weekend vinden alle activiteiten plaats in en rond de
feesttent op het DD-terrein aan de Kromme Geer. Kom gerust
langs om een kijkje te nemen of beter nog doe gezellig mee
met één van de activiteiten.
Vrijdag 8 september
Als vaste opener van de Dierdonkdagen ons eigen
talentenjacht Dierdonk got talent, voorafgegaan door een
jeugddisco.
Zaterdagmiddag 9 september
Vanaf 14:00 uur vinden allerlei sportieve activiteiten plaats
voor jong en oud, ervaren en beginneling.
Wat dacht je van o.a. voetbal, jeu de boules, dance workshop
met medewerking van Unity Eight en knutselen /schminken
voor de allerkleinsten.
Ter gelegenheid van 10 jarig jubileum van Dartsclub Dierdonk
Parkzicht ’07 een professioneel Dartstoernooi voor zowel
individueel als ouder-kind deelname.

De eerste echte hardloopwedstrijd van Dierdonk, de
7-milesRun ; 5,6 km of 11,2 km over een parcours door onze
wijk.
Daag jezelf en anderen uit bij één van de activiteiten en schrijf
in.
Zaterdagavond 9 september
Kom allemaal naar de mooie feesttent en ontmoet je mede
wijkbewoners onder het genot van een drankje en ga dansen
op de muziek verzorgt door DJ Nick Lukassen. De feestavond
start om 20:30 uur.
Zondag 10 september
Een spetterende afsluiting van de Dierdonkdagen middels een
zinderende Zeskamp.
Dit mag je niet missen !
Maak met vrienden, straat of buurt een team en kruis de
degens met de andere teams op de zes spectaculaire spellen.
‘team Dierdonkdagen’

Vrijdag

Zaterdag

Dierdonk got talent

Voetbal 4x4

Jeugddisco
Zaterdag

Zaterdag

7-miles run

Darts

½ 7-miles run

Zaterdag

Zaterdag

Knutselen

Jeu de boules

schminken

Zaterdag

Zondag

Dance workshop

Zeskamp
Zaterdag

Feestavond in de tent
Met DJ Nick Lukassen
Volg onze voorbereidingen en blijf op de hoogte van alle
nieuwtjes via onze facebook-pagina: Dierdonkdagen
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op 8, 9 en 10 september
Toegangskaarten voor de feestavond verkrijgbaar bij AH Dierdonk.
Of bestel ze digitaal via onze facebook-pagina of scan de QR-code
Inschrijven voor de verschillende activiteiten kan met
dit formulier, digitaal via onze facebook-pagina of scan
de QR-code
Programma/inschrijven:
Vrijdag 8 sept 19:00 uur

– Jeugddisco + Dierdonk got talent (inschrijven via basisschool Dierdonk)
Zaterdag 9 sept 14:00 uur

– Knutselen + schminken (geen inschrijving nodig)
– MiniRun Hardlopen rond het DD-terrein (geen inschrijving nodig)
Zaterdag 9 sept 15:00 uur

– Dance workout met Unity Eight (geen inschrijving nodig)
– Voetbal 4x4 team van minimaal 4 personen
– Jeu de boules individueel
Zaterdag 9 sept 15:30 uur

– 7-Miles Run / ½ 7-Miles Run individueel
Zaterdag 9 sept 16:00 uur

– Darts individueel en/of Ouder-kind
Zondag 10 sept 12:00 uur

– Zeskamp team van minimaal 6 personen ( t/m14 jr / vanaf 15 jr)
Voor zeskamp: inschrijfgeld per team €15,00 (t/m14jr) €25,00 (va15jr), krijg je retour in
de vorm van consumptiebonnen
Naam: .............................................................................................................................
Email: .............................................................................................................................
Tel.nr: ……………………………… Leeftijd deelnemer(s): ..................................................
Doet mee met:
			

Jeu de boules / Darts (ind.) / Darts (ouder-kind) / 7-Miles Run / ½ 7-Miles.
Voetbal* / Zeskamp (t/m 14jr.)* / Zeskamp (vanaf 15 jr.)*
* teamnaam: .....................................................

De ingevulde formulieren kunnen worden ingeleverd op:
Vilsterendreef 11 of Zonnedauwsingel 37

Met dank aan:

Wijkvereniging
Wijkraad
OSD
Aarts Interieurstoffering
Aram Clijnk BV
Autorijschool de Kimpe
Cafetaria de Smuller
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CFO Capabel
Delifrance Helmond
Duterloo Makelaardij
FOA Nederland
HG Makelaars
Hotel St. Lambert
Hubo Helmond

HvdR Holding BV
Installatiebedrijf Carlo Vlamings
Kapsalon Bart
Konsilo
Lutcia Maréchal Lightning
Natural Beauty Dierdonk
Nobra Cars Helmond

Plus ‘De Bus’
Praktijk voor fysiotherapie
Reigerlaan
Rovero
Tom Deelen Stukadoors
Van Beek Keukens
Van Loon loonadministraties

21

Onlangs zijn wij in een landelijk onderzoek, door een onafhankelijke instantie, als
beste makelaar voor de regio Zuidoost-Brabant uit de bus
gekomen. 4e van Noord Brabant en 22e van Nederland.
Er zijn 9000 woningmakelaars in Nederland.
Hier zijn we erg trots op. Deze beoordeling is op basis van een 4 tal criteria tot
stand gekomen.
Het onderzoek is dit jaar voor het eerst op vestigingsniveau gedaan, terwijl
voorheen de verkopen van meerdere kantoren van een bedrijf of
franchiseorganisatie meetelden voor één resultaat. In het onderzoek gaat het
uitsluitend om de verkoop van woningen van bestaande bouw.
Factoren die meewegen zijn:
• het aantal transacties;
• de omvang van de portefeuille;
• acquisitie;
• doorlooptijd.
De resultaten zijn afgezet tegen het landelijk gemiddelde. Alleen de
doorlooptijden zijn vergeleken met de gemiddelden in de gemeente waar de
makelaar de woningen verkoopt, waarbij wij dus als beste uit de bus komen!
Natuurlijk doen wij ons best als no nonsense kantoor maar zonder onze klanten en
relaties zou dit resultaat nooit behaald zijn!

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

De hobby van … Harrie van Dijk
We interviewen dit jaar de fractievoor
zitters van de Helmondse politieke
partijen in de gemeenteraad. Deze
maand de fractievoorzitter van de
zes hoofdige fractie van Lokaal Sterk,
Harrie van Dijk.
Basisonderwijs
“Wie een leuke baan vindt, hoeft nooit
meer te werken”. Deze spreuk zou
zomaar van toepassing kunnen zijn op
Harrie van Dijk, teamleider bovenbouw
van de Openbare Basisschool ‘t Hout.
Het eerste dat hij me zegt als we ons
interview starten is: “mijn werk is mijn
hobby”. Zijn ogen twinkelen erbij en ik
zal dat gedurende ons gesprek nog vele
malen zien gebeuren als hij over de
kinderen spreekt die hij, zoals hij zelf
zegt, een stap verder mag brengen in
het leven, wat mee mag geven en dan
juist hen die het zo hard nodig hebben.
Als leerkracht/teamleider op een
basisschool heeft hij het dan ook reuze
naar zijn zin. “Ik ga elke dag fluitend
naar het werk”, zo verklaart hij.

Sporten
Sport is een uitlaatklep voor Harrie, een
manier om dingen van zich af te kunnen
zetten en nieuwe ideeën te kunnen
opdoen. Bij het wielrennen en spinnen
dat hij tegenwoordig doet. En af en toe
op de motor, al is opletten in het verkeer
altijd eerste prioriteit.
In het verleden heeft Harrie veel gebas
ketbald maar een afgescheurde kruis
band wierp roet in het eten. Springen
naar de basket was er niet meer bij
helaas. Daarna is hij gaan hardlopen
maar artrose in de knieën maakte dat hij
opnieuw een sport moest kiezen die wel
mogelijk was. Dubbelspelen met tennis
bleek een goede vervangende sport
totdat de artrose ook de polsen teveel
bleek aan te tasten. Daarom heeft
Harrie zich nu aangesloten bij toerclub
Mierlo Hout en geniet hij van de tochten
van zo’n 100 tot 175 km op een dag.
(Klein)kinderen
In het gesprek hebben we het ook over
zijn twee kleinkinderen Quinten van

maar volgens ‘leer ze vissen’”. Met
andere woorden; leer ze hoe ze zelf het
heft in handen kunnen nemen, leer ze
vertrouwen in zichzelf te hebben. Om
te kijken waar hij de eigen kracht en
mogelijkheden van kinderen het best
mee kan stimuleren gaat hij vaak in de
weekenden langs bij sportclubs om zijn
leerlingen te zien functioneren bij het
sporten.
Sociaal
Eenzelfde soort motivatie voor het
verder helpen van kinderen maakte
ook dat Harrie zich politiek wilde
gaan inzetten. Met de paplepel is
hem ingegoten dat anderen helpen
moet. “Mijn ouders waren heel socia
le mensen en zij hebben dat al hun
kinderen bijgebracht”, vertelt Harrie. Als
eigenaren van een kleine kruideniers
winkel in ‘t Haagje vervulden zij al veel
sociaal werk voor de buurt. Niet alleen
door verkopen op “de pof” en door af
en toe eens een brood mee te geven,
maar ook door een luisterend oor te zijn
en buurtgenoten te helpen waar nodig.
Lokaal sterk
Harrie meldde zich bij een lokale partij,
de SDOH. De ondernemers in die club
noemden hem regelmatig “de rode
rakker”. Nu SDOH is opgegaan in Lokaal
sterk en met Harrie als fractievoorzitter
nu met 6 zetels in de raad zit, is Harrie
erg tevreden met het brede scala aan
politieke inzichten waarmee binnen zijn
club gediscussieerd kan worden. “We
belichten zo alle kanten en maken dat
we afgewogen standpunten innemen”,
verwoordt hij.
Als alles loopt zoals nu te voorzien is
bestaat er een grote kans dat Harrie bij
de aankomende verkiezingen voor de
gemeenteraad in maart 2018 opnieuw
lijsttrekker zal zijn van Lokaal Sterk.

Kleuterleidster?
Harrie begon met slechts twee andere
jongens aan de kleuteropleiding in
Eindhoven. Ze werden de eerste kleuter
leiders van Nederland! Dat bracht nog
wel even bijna een conflict teweeg
met de directie van de KLOS (Kleuter
Leidster Opleiding School) omdat Harrie
(terecht!) weigerde een diploma in ont
vangst te nemen waarmee hij werd
bevorderd tot kleuterleidSTER. Er kwam
dan ook een aangepast diploma …
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20 maanden en Julia van anderhalve
maand oud. Daarbij verdubbelt de
twinkeling in de ogen want: “alle clichés
zijn waar!”. En dan komen we weer op
het onderwijs. Met erg veel plezier
heeft Harrie 22 jaar de kleuters mogen
begeleiden op school. Toen een collega
van groep 8 langdurig uitviel nam hij
diens groep over en zo rolde hij de
bovenbouw in. Harrie: “Ik wil niet doen
aan symptoombestrijding. Als een kind
hulp nodig heeft, wil ik niet werken
volgens de methode ‘geef ze een vis’

Succes Harrie! De raad heeft aan jou een
goed raadslid en Lokaal sterk een goede
fractievoorzitter.
Alhoewel onze insteek verschilt -lokale
partij tegen landelijke partij- zie ik veel
overeenkomende overwegingen. De
belangrijkste: voor een beter Helmond
strijden!
Aan jouw inzet zal het niet liggen …
Mirjam van der Pijl
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Zomaar een dagje: Dierenkliniek Brouwhuis

‘Dierenartsassistente, met de
paplepel ingegoten?’
Je zou kunnen zeggen dat ik een bijzon
dere jeugd heb gehad. Toen ik vier jaar
oud was, stond ik vaak aandachtig te
kijken naar mijn ouders die een hond
of een kat aan het opereren waren. Ik
ben nooit bang geweest voor het bloed,
noch dacht ik dat het iets bijzonders
was om mijn ouders zo bezig te zien. Ik
herinner me hoe ontzettend trots ik was
dat we in groep 5 als schooluitje met de
klas een bezoek brachten aan mijn eigen
huis, de dierenkliniek.

Inmiddels woon ik al 19 jaar op de
bo
venverdieping van Dierenkliniek
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Brouw
huis. Mijn ouders zijn beiden
dierenarts en zelf hebben we ook altijd
dieren gehad: fretten, honden, katten,
hamsters, maar ook gewonde vogeltjes,
reptielen en zelfs een wezel. Ik riep dan
ook al van jongs af aan dat ik dierenarts
wilde worden en deed net alsof onze
eigen dieren patiënten waren die onder
zocht moesten worden. Vroeger aten
alle dierenartsen en assistentes tussen
de middag mee aan de hele grote
tafel die in de woonkamer stond. Dat
vond ik altijd erg gezellig. Toen er na
een verbouwing een kantine bijkwam,
wilden mijn ouders wat meer privacy en
werd dat meer gescheiden. Regelmatig
werden er ‘s avonds in onze woonkamer
lezingen gehouden door diverse spe
cialisten op diergeneeskundig gebied.
Als klein meisje zat ik, net als de grote
mensen, krabbels te maken in mijn
notitieblokje tot ik echt naar bed moest.
In het laatste jaar van de middelbare
school heb ik uiteindelijk besloten dat
ik toch iets anders wilde studeren.
Hoewel ik het heel eng vond, heb ik mijn
toekomstbeeld compleet omgegooid.
In plaats van studeren in Utrecht ben
ik geëmigreerd naar Bournemouth in
Engeland. Hier volg ik de opleiding chi
ropractie, een studie gericht op het
behandelen van de ruggengraat en het
zenuwstelsel van de mens. In Engeland is
het gebruikelijk dat studenten drie hele
maanden zomervakantie hebben. Die
tijd kan ik mooi gebruiken om een centje
bij te verdienen. In de dierenkliniek
werd net op dat moment naar een nieu
we assistente gezocht, die kans heb ik
met beide handen aangegrepen. Maar
echte ervaring had ik nog helemaal niet,
ondanks dat ik al mijn hele leven boven
de kliniek woon.
Eerst moest ik weten hoe het computer
systeem werkt zodat ik patiënten kan
opzoeken en afspraken kan inplannen.

Dan de telefoon aannemen, waarbij
ik meteen al een blunder maakte … Ie
mand belde voor advies over een ‘moe
derdier’ en haar jongen. Ik had de ach
ternaam niet verstaan, had daardoor de
klantenkaart niet opgezocht en vergat
ook nog eens te vragen of het eigen
lijk om een hond of een kat ging. Op
de vragen die gesteld werden wist ik
al helemaal geen antwoord. Ik moest
alles navragen en daarbij steeds vragen
of de klant een ‘momentje’ had om de
telefoon in de wacht zetten. Gelukkig
was de klant erg geduldig. Later bleek
deze klant de vader van een van mijn
vriendinnen te zijn die er hartelijk om
moest lachen dat ik zo gestunteld had.
Als assistente ben je niet alleen achter
de balie bezig met telefoontjes en het te
woord staan van klanten met hun dieren
maar help je ook de dierenarts in de
behandelkamer of de operatie kamer.
Vorige week stond ik nog te trillen op
mijn benen bij het vasthouden van een
kat die een aanvaring had gehad met
een soortgenoot. De dierenarts moest
een verwonding op de rechterbil van
de kat onderzoeken. Tijdens het tem
pe
raturen stribbelde de kat al wat
tegen, dus bij de wondbehandeling had
ik hem stevig vast. Althans, dat dacht
ik… Toch wist hij zich om te draaien
om zijn nagels en tanden in mijn arm
te zetten. Gelukkig had de dierenarts
toen al gevonden wat ze nodig had.
Ook minder leuke dingen horen erbij
als dierenartsassistente, maar over het
algemeen zou ik geen beter vakantie
baantje kunnen bedenken.
Lieke Moorman
Assistente Dierenkliniek Brouwhuis
Wilt u meer weten over Dierenkliniek
“Brouwhuis”, kijk dan ook eens op:
www.dierenkliniek.com of volg ons op
Facebook!
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Van onze wijkagent:
dus niet zomaar vanuit dat daders niet
aan de achterzijden van woningen zullen
komen. In alle gevallen had men alles
goed geregeld qua beveiliging, maar
wisten de daders toch buit te maken.
De zomervakantie zit er weer bijna op
en ik ga er vanuit dat wanneer jullie
dit stuk lezen voor de meeste mensen
het normale dagritme er weer inzit.
Helaas is Dierdonk niet onbeschadigd
door de vakantie heen gekomen qua
diefstallen.
Op 10 augustus werd er bij de Albert
Heijn een fiets gestolen. Dit was rond
16.00 uur. Toen het slachtoffer 10 mi
nuten later weer buiten kwam, bleek dat
men de afgesloten fiets had gestolen.
In het weekend van 13 en 14 augustus
vonden er drie diefstallen plaats. Deze
diefstallen vonden plaats in een ach
tertuin, een schuur gelegen in een
achtertuin en een bedrijfspand. Het
bedrijfspand zat aan huis. De daders
bereikten het bedrijfspand via de ach
terzijde. Wat opvalt aan deze diefstallen
is dat het allemaal via de achterzijde is
gebeurd en vroeg in de ochtend. Ga er

Tijdens de zomervakantie werden er
(tot nu toe) in totaal zeven verdachte
situaties gemeld. Twee van deze meldin
gen hadden betrekking op het bericht
wat ik plaatste op 10 juli op Twitter en
op Instagram. Voor degenen die mij niet
volgen op Twitter of Instagram: op 10 juli
werden er in Limburg twee verdachten
aangehouden die een lijst bij zich
hadden met adressen en automerken
uit de wijk Dierdonk. De wijkbewoners
van de betreffende adressen, met de
daarbij behorende auto’s werden in
kennis gesteld. De genoemde meldingen
die daarna werden gedaan door de
buurtbewoners werden bekeken door
de collega’s, maar er werd niemand
meer aangetroffen. Na de melding
welke ik plaatste, is er geen nieuwe
informatie meer binnen gekomen.

Tot in de wijk,

Maizie Beckschebe

e-mail: maizie.beckschebe@politie.nl
Instagram: wijkagent_maiziebeckschebe
Twitter: @brigadierdonk

Denk aan de preventieve tips die meer
dere malen met jullie zijn gedeeld.
Op deze manier kun je veel voorkomen.

Publiekswandeling Nieuwe Goorloop 3 sept
Heb je zin om mee te gaan?
Op zondag 3 september om 14:00 uur
houdt het IVN een natuurwandeling
langs de Goorloop Zuid.
Het verzamelpunt is de parkeerplaats
aan het Weth. van Deutekomplein
(voor navigatie nr 55) in Mierlo Hout.
Deelname is gratis. De wandeling zal
ongeveer twee uur duren.
Omdat het najaar er aankomt, verandert
ook de natuur stapsgewijs. Daarom zal
je bij deze wandeling langs de Goorloop
zeker veranderingen zien. De IVN-gids
geeft uitgebreid uitleg hoe de nieuwe
Goorloop Zuid zich hier ontwikkelt.
Enkele jaren geleden werd de recon
structie van de Goorloop tussen de
Heeklaan en het Coovels Bos voltooid.
Naast de inrichting van de Goorloop als
een ecologische verbindingszone, heeft
ook beekherstel plaats gevonden. De
gewenste stroomsnelheid en natuurlijke
beekoevers zijn teruggebracht.
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Daardoor is een groter overgangsgebied
tussen nat en droog ontstaan. Dit is
voor zowel dieren als planten een
gunstige ontwikkeling. Bovendien zijn in
het gebied enkele poelen gegraven.
Tijdens de wandeling wordt het traject

van de vernieuwde beek gevolgd en
krijgt de wandelaar een indruk van
de natuurontwikkeling. Het gebied is
drassig; laarzen zijn dus aanbevolen.
Je kunt een filmpje voor meer infor
matie bekijken via:
https://youtu.be/9De7JTSRJc8
Ben je enthousiast geworden? Wandel
dan op 3 september mee.
Contactpersoon voor deze wandeling is:
Anne Regts
tel. 06-20491428,
ivnhelmond@gmail.com
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Start 12 september 2017

Peuterspeelzaal in de natuur

"Peuters in het wild"
Onze peuterspeelzaal is gericht op
natuurbeleving, beweging, ontspanning
en de verzorging van onze dieren.

www.bereboot.nl

We starten op dinsdag- en donderdagmorgen
van 08:45 tot 11:45 uur.
Voor aansluiting bij iedere basisschool hanteren we
een inloop van 08:15 tot 8:45 uur en
een uitloop van 11:45 tot 12.15 uur
Uitbreiding/Extra dagdelen is mogelijk in overleg
Ook voor kinderen met VVE-indicatie
(daarvoor is het 3e en 4e dagdeel gratis)

Ons motto:
* Er bestaat geen slecht
weer, wel slechte
kleding.
* Wat binnen kan, kan
buiten ook.

Ga je mee op avontuur?
Schrijf uw kind vandaag nog in!
Kinderdagverblijf De Bereboot (Dierdonk) Helmond
Telefoon: 0492-475009
E-mail: mail@bereboot.nl

Ouderenwerk Haverveld/Dierdonk
In de gezellige zaal in Parkzicht hebben onze vrijwilligers de
stoelen en tafels met een bloemetje erop weer klaar gezet.
Om twee uur werden onze 60 gasten verwelkomd met koffie
en gebak. Daarna genoten ze van het optreden van zangeres
Ryan van Langen uit Nijnsel. Er werd met enthousiasme
meegezongen. Vervolgens was er onder het genot van een
hapje en een drankje een loterij, waar onze gasten altijd van
genieten.
De activiteitenmiddag was weer zeer geslaagd en om vijf uur
stonden de taxi busjes weer op de parkeerplaats gereed. Met
volle tevredenheid gingen de ouderen huiswaarts.
Maandagmiddag 25 september is er weer een geweldige
middag met als optreden conferencier Tonny Wijnands.
Verder zijn er activiteiten op 30 oktober en op 18 December
(kerstmiddag).

Wilt u deze maandagmiddagen ook bijwonen? Neem dan
contact op met Tineke de Jong, telefoon 0492-518956.

De kosten zijn € 12,50 per jaar en € 4,00 per middag.
Tineke de Jong, Bestuurslid activiteiten

Meezingavond op 13 sept in Parkzicht
De Helmondse Liedertafel ’t Akkoordje
bestaat sinds 1994. Onze groep bestaat
uit ca 50 enthousiaste vrijwilligers, die
met veel plezier optredens verzorgen
voor zorginstellingen en andere clubs
met een sociale doelstelling.
Onder de bevlogen leiding van onze
Dirigent Frans Sijmens brengen wij een
programma waarbij wij ons publiek
laten genieten van Nederlands en an
ders
talige luister- en meezingliedjes
die heel herkenbaar zijn en die door
onze lady speaker op een leuke manier
aan elkaar worden gepraat. Sfeer ge
zelligheid en kwaliteit staan bij ons hoog
in het vaandel.

aanvang 20.00 uur Deze avonden
zijn steeds weer een mooi feestje. De
entree en de koffie zijn gratis.
Heeft u zin in om u bij ons koor of
orkest aan te sluiten laat het ons dan
weten. U kunt dit doen tijdens de re
petities in wijkhuis Parkzicht op de
woensdagavonden van 19.45 en 23.00
uur of via onze website. Meer informatie
over optredens en de meezing avonden
vind u op: www.akkoordje.nl.

Wij wensen u veel zang en luister
plezier.

Vier maal per jaar organiseren wij
een meezing avond in wijkgebouw
Parkzicht in de wijk Dierdonk. U wordt
uitgenodigd mee te zingen vanaf
een groot videoscherm. De eerst
volgende zangavond vind plaats op
woensdagavond 13 september 2017
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September 2017 in het Annatheater
Woensdag 13 en donderdag 14 september:
Nieuw seizoen Jeugdtheaterschool
Kom gratis een proefles volgen!
Op het toneel kun je van alles beleven. Je fantasie gebruiken
om allerlei spannende, gekke en onverwachte situaties te
beleven. Het is niet alleen ontzettend leuk om toneel te
spelen, je leert ook nog een heleboel. 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 13 september op woensdagen en
donderdagen gegeven.
Info: laviniagermano@annatheater.nl of bel: 06-44369288.

Zondag 24 september:
Toneelvoorstelling: “Moeder Courage” van Carte Blanche.
Geïnspireerd door de etsen van Goya en de toneeltekst
Moeder Courage van Bertolt Brecht en ingehaald door de
actualiteiten, verdiepte Theatergroep Hartenkoning zich in
het fenomeen oorlog.
Een zinloze vernietiging van creatief potentieel, van liefde en
levenslust.
Een beeldende voorstelling over de courage om te overleven
in een schrikbarend herhalen van de geschiedenis.
Entree: € 12,50. Aanvang: 15:00 uur.

Reserveren: www.annatheater.nl of www.carteblanche.nu
Info: 040-2451739, www.facebook.com/carteblanchetheater
Van 30 september t/m 8 oktober:
“Young Hearts” door productiegroep van Jeugdtheaterschool
Annatheater Winnaar Brabantse Theaterprijs 2016!

Vrijdag 22 september. Leon van der Zanden met try out
‘Kameleon’
In Kameleon doet cabaretier en publiekslieveling Leon van
der Zanden waar hij uniek in is. Hij stemt zich af op alle
aanwezigen en laat het onderbewuste van de zaal spreken.
Daarmee komt zijn focus definitief op zijn bezoekers en op
de avond zelf. “Het is de dansvloer op en gek durven doen.
Alles om je heen binnen laten komen, zelfs de meest pijnlijke
dingen. Dan wordt het magisch. Woorden komen vanzelf,
interacties worden oprecht hilarisch en de voorstelling wordt
totaal onberekenbaar.”
Kameleon lijkt van toevalligheden aan elkaar te hangen maar
elk moment blijkt onderdeel van een groots plan.
Entree: € 15,00 Aanvang: 20:30 uur
Informatie: http://www.leonvanderzanden.nl/kameleon/

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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Na het grote succes van vorig jaar met het toneelstuk “In de
ban van Richard”, gooit de productiegroep van Jeugdtheater
school Annatheater het dit jaar over een heel andere boeg.
Waar ze vorig jaar met Shakespeare in het verleden doken,
speelt deze supergroep dit jaar een eigentijds stuk over de
puberteit en de liefde.
“Young Hearts” is een boeiend en verrassend stuk waarin
door middel van losse fragmenten ieder personage een eigen
ontwikkeling doormaakt. Als de liefde bij je langs komt, dan
verander je…voor altijd, want wat is er nou extremer dan een
puber? Juist: de liefde.
Data: Zaterdag 30 september, zondag 1, vrijdag 6, zaterdag 7
en zondag 8 oktober.
Aanvang: vrijdag en zaterdag: 19.30 uur, zondag: 15.00 uur.
Kaarten: kinderen/jongeren € 8,00; volwassenen € 10,00.
Reserveren: www.annatheater.nl
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Jeugdprijspuzzel. Win een boekenbon!
Afgelopen maand hadden we een woordzoeker met letterbrij.
Als je alle woorden uit deze letterbrij gevonden had in de
zomerzon dan bleven er een aantal letters over die samen
het woord “ZOMERBLOEM” vormden. Dit was dan ook de
oplossing.
Deze maand waren 16 inzendingen Ook waren er weer nieuwe
inzenders bij. Friedy van de Reek, penningmeester van de
wijkvereniging, heeft uit de goede inzendingen 3 willekeurige
kinderen getrokken. Deze hebben op 27 augustus hun prijs,
zijnde een cadeaubon van de Ganzenveer, in ontvangst
genomen. Op de foto hiernaast de gelukkige prijswinnaars.
Van Harte Gefeliciteerd!

Doe jij ook mee?

Deze maand hebben we een Ganzenbordwoordenzoeker.
Geheimagent PD7 is wat op het spoor gekomen. Help hem
hierbij en begin bij het vakje Start.. Hier staat tevens de
eerste letter. Tel het aantal vakjes de richting uit van de pijl en
noteer op de streepjes de letters die je onderweg tegen komt.
Soms staat er geen pijl maar de tekst ga “naar vak...” Vandaar
volg je weer de pijlen.

De oplossingen van deze puzzel
kun je bij voorkeur per mail met als
onderwerp “kinderpuzzel” opsturen 3-->
naar: puzzel@dierdonkgazet.nl
of per post naar:
Gazet Kinderpuzzel
Schovenhorstweide 1
5709 SG Helmond.
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Waar moet de oplossing naar
toe?

M

R

5-->

Veel puzzel- en speurplezier. Deelname
is weer mogelijk vanaf 7 jaar.

K

<--5 <--4

G

6-->

3-->

De gevondenletters kun je invullen op
de stippellijntjes in het midden van de
puzzel.

N

9-->

5-->

Als je het laatste vak zonder letter
bereikt hebt weet je wat geheimagent
PD7 op het spoor is.

Benthe van de Kerkhof, Tom van Veijfeijken en Sophie Rozema

E

<--4

Oplossing doodles spelletjespagina 19

Let op, er is een nieuw adres om
de puzzel naar toe te sturen.

puzzel@dierdonkgazet.nl
Deelname is weer mogelijk vanaf 7 jaar, totdat je de
basisschool verlaten hebt. Vermeld je naam, adres,
telefoonnummer, leeftijd en of je een jongen of meisje bent.
Onder de goede oplossingen verloten wij:
3 boekenbonnen van € 10,00.
Uiterste inzenddatum: Vrijdag
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15 september.
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laat u verrassen in onze
prachtige showroom

EEN VERTROUWD
ADRES VOOR HET
PLAATSEN OF
LEVEREN VAN
COMPLETE
BADKAMERS
EN

Mierloseweg 288

•

Helmond

•

0 4 9 2 - 5 4 4 76 4

•

TEGELVLOEREN

www.bbtegels.nl

Slijterij
Luc’s Wines & Drinks
da’s pure winst!

Luc van der Horst
Mierloseweg 14
5707 AM HELMOND
0492 26 46 56
06 448 347 12
www.lucswinesendrinks.nl

Als ondernemer heb je een droom. Maar dat wat je graag wilt bereiken lijkt soms eenvoudiger
dan het is. Wil je groeien met je bedrijf, ben je genoodzaakt te veranderen, wil je een beter
rendement of wil je werken aan je balans zakelijk / privé?
Met hulp van MB Advies gebeurt er écht iets met als uitgangspunt dat elke verandering
resultaat moet opleveren. Kortom: dromen - durven - doen!

MB Advies B.V. • Churchilllaan 101 • 5705 BK Helmond
g
r
n d e
i
p
0492 - 780630 • info@mbadvieshelmond.nl • www.mbadvieshelmond.nl

MINIGRAVER VERHUUR
M.VERHOEVEN
Voor spitten van tuinen, Uitgraven van vijvers, zwembad
en diversen grondwerken.
Ook een minigraver van 70 cm breed.

Hooieeuwsels 10 5761 DC Bakel Tel: 06 53382407

Stichting Draaiorgels Helmond
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 9 en zondag 10
september zijn onze gebruikelijke openingstijden verruimd
naar 12.00 tot 17.00 uur. Onze gemeentelijke museale
orgels, zoals de Grote Gaudin (concertorgel), Kleine Gaudin
en Mortier (dansorgels) de Blauwe Trom (straatorgel)en de
“Ruth” (kermisorgel) zijn te zien en te beluisteren. Ook is de
collectie accordeon en snaarinstrumenten van Arie Willems
te bezichtigen, Daarnaast is er dit jaar een foto expositie met
betrekking tot de draaiorgels van de firma Bocken en hun
danszaal, dans- en tentoonstellingstenten en kermisbedrijf,
inclusief het transport in ruime zin. Leerlingen van het
basisonderwijs worden met de zogenaamde klassendagen
ook hierbij betrokken. Kinderen die ons bezoeken kunnen ook
nog een puzzel maken en hun orgeldiploma zien te halen op
“Onze Klenne”.
Zondag 17 september van 13.30 tot 16.30 uur laatste
nostalgische dansmiddag van dit jaar.
Voorlopig weer de laatste nostalgische dansmiddag op 17
september, alweer de 5e 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

“Terug in de tijd: ”
oftewel
”een avondje nostalgie.....”
Herinneringen
36a
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n zaal Bocken
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e
o
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H He
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S

Woensdag 27-9 20.00u
Entree € 6,00
Donderdag 28-9 20.00u
Ent ee € 6,00
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eind. Naast mannenkoor, “Van wôr ik ben”, orkest de Wanhoop, de Keiegalmers zal rond 15.00 uur de concertvreugde
tr at
5701
36a een vakantie
speciaal voor de jeugd worden omgezet
SH H naar
e mo
nd
met Ibizagevoel door DJ Missinglinx.(David Stockx)
Uiteraard
is hierbij iedereen van jong tot oud welkom De entree is gratis voor dit spektakel. voor meer informatie zie onze website
en faceboekpagina en www.onsbrabantfestival.nl

De Gaviolizaal gaa vre md
op Zondag 1 oktober m

Woensdag 27 en Donderdag 28 september verzorgt de
Aarlese Revue weer een fantastische revue in de Gaviolizaal.
Onder het motto “Terug in de tijd” brengt de Revue dit jaar
een wervelende show die mede herrineringen op zal halen
aan de voormalige danszaal Bocken in de Blinkertsestraat.
Het diamantenpaar Piet en Bets hebben elkaar daar leren
kennen en besloten hun diamanten bruiloft te vieren bij hun
geliefde draaiorgels. Hoe hun leven zo is verlopen komt terug
in sketches, muziek en zang. Genoeg ingrediënten voor een
gezellig nostalgisch avondje uit.
De aanvang van beide avonden is om 20.00 uur en de
entree bedraagt € 6,00 inclusief een kopje koffie of thee.
Eentreebewijzen zijn te koop bij
Primera “De Luifel”
Nieuwveld 41, Helmond
Oude Aa 49, Helmond
Boekhandel “de Ganzenveer”
Snoeperij Jantje 		
Wilhelminalaan 2, Aarle-Rixtel
Tijdens openingstijden ook in de Gaviolizaal, en in onze webshop op www.draaiorgelshelmond.nl. of op de avond zelf
aan de deur.
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Zij verzorgen van 13.00
tot ....? uur een gezellige
middag voor jong en oud
tussen de draaiorgels
tijdens het
Ons Brabant Festival.
De toegang is GRATIS.

van 13.00 tot
uur
De entree tijdens degeopend
openingstijden
en17.00
optredens
gratis, echwww
aaiorgelshel
ond.nl
in o@d
mond.nl
ter vragen
wijd wel
een donatie
achter te
latenaaiorgelshe
in onze orgelpijp.
De Gaviolizaal is te vinden aan de Torenstraat 36a te Helmond
(tegenover Albert Heijn XL) Open op Za en Zo 13.00 -17.00
uur en op afspraak. Zie ook: www.draaiorgelshelmond.nl info:
info@draaiorgelshelmond.nl of bezoek ons ook op facebook:
https://www.facebook.com/draaiorgelshelmond?ref=hl
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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.
www.automertens.nl

ook autosleutels met
startonderbreker
VAN TIEL
BAKEL
KLAAR TERWIJL U WACHT

Het is weer genieten
van dagelijks verse
mosselen
bij:

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

Voor uw frietwagen-catering
op locatie

Johan Slegers

info@johanslegers.nl
Tel. 06 537 604 75

T O T Z I E N S I N B A K E L!!
fijne kermisdagen

Kent u deze Dierdonker al?
Jan-Wilm Meulendijks op de Alpe d’Huez
Hoe goed kent u uw wijkgenoten?
Wie woont er in uw buurt en wat
houdt hen bezig? In ieder editie een
interview met een Dierdonker om hier
achter te komen. Deze keer: Jan-Wilm
Meulendijks.
Jan-Wilm Meulendijks, 50 jaar oud en
woonachtig in de Sandenburglaan, was
jaren zeer actief in de wijk. Zo was hij
betrokken bij de Dierdonkdagen en het
organiseren van straatfeesten. Vorig
jaar rees het idee om de Alpe d’Huez
te gaan beklimmen. Helaas is ook JanWilm bekend met de verschrikkingen
van de ziekte kanker. Zijn zus overleed
tien jaar geleden aan de gevolgen van
borstkanker en ook andere familieleden
zijn aan de ziekte overleden.
Hij wilde daarom heel graag meedoen,
maar hoe doe je dat en wat moet je dan
allemaal regelen? Gelukkig kon hij via
een collega van zijn vrouw aansluiten bij
het bestaande Team Lekker Belangrijk,
wat naast deelnemers uit Helmond
vooral mensen uit Eindhoven en
Veldhoven heeft.
Dit enthousiaste team heeft zich ver
enigd in een stichting en is al sinds 2012
betrokken bij de Alpe d’HuZes. Niet
alleen door de berg te beklimmen, maar
ook door alle wc’s op de route naar
de top schoon te houden en daar een
vrijwillige bijdrage voor te vragen. Deze
extra inzet zorgt niet alleen voor schone
wc’s en dus gelukkige deelnemers, maar
ook voor nog meer sponsorgeld. JanWilm was van harte welkom om zich bij
hen aan te sluiten.
Afgelopen juni heeft hij voor het
eerst meegedaan, samen met bijna
5000 andere Nederlanders. Het was
de twaalfde keer dat het evenement
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georganiseerd werd. Zijn vrouw was de
hele week als supporter, maar tevens
ook als vrijwilliger met hem mee en als
grote verrassing stonden ook nog eens
zijn ouders, schoonzoon en dochter bij
de finish op hem te wachten! Ze hadden
een spandoek opgehangen in bocht
Zeven, de Nederlandse Bocht.
Jan-Wilm praat vol enthousiasme over
zijn ervaring. “De saamhorigheid was
echt geweldig. Iedereen was daar met
1 doel en dat schiep een enorme band.
Mensen zeggen ook: ik heb niet alleen
gelopen voor iemand die ik ken die
strijd tegen kanker, maar ook voor jou
en voor mezelf.. We kunnen allemaal
getroffen worden en hoe meer geld
voor onderzoek, hoe meer kans op over
leving. Het doel is dat kanker uiteindelijk
een chronische ziekte wordt.”
Het motto van Stichting Alpe d’HuZes
is dan ook ‘Help kanker de wereld uit’.
Door middel van het inzamelen van
sponsorgeld zorgen de fietsers en lopers
er voor dat er geld beschikbaar is voor
onderzoek. Gedurende het hele jaar
worden ze vervolgens op de hoogte
gehouden van deze onderzoeken en
waar hun geld precies naartoe gaat.
Het beklimmen zelf deed Jan-Wilm
vooral ‘op karakter’, zoals hij zelf zegt.
“Als je het wilt fietsen, moet je er echt
een jaar voor trainen, maar het lopen
is ook zonder een intensieve training
te doen.” Desalniettemin was het een
zware tocht. Veertien kilometer klim
men met soms enorme steile stukken,
het gaat niet vanzelf. Jan-Wilm heeft de
berg twee keer bedwongen. Allebei de
keren deed hij er 3 ½ uur over, al was
het de tweede keer een stuk zwaarder.
Om geld in te zamelen heeft hij onder

andere bidons en polsbandjes in de
buurt verkocht en bij tuincentra geld
opgehaald.
Ook dit jaar doet hij weer mee en zijn
vrouw en dochter lopen dan aan zijn zij!
Zij gaan de berg ook beklimmen. Wat hij
dit jaar gaat doen om geld in te zamelen,
daar is hij nog niet helemaal uit. In
ieder geval gaat hij een leuk sponsorevenement organiseren in Dierdonk
op zondag 8 oktober: een barbecue
gecombineerd met een wandeltocht.
Samen een rondje Helmond lopen! Hij
hoopt daarbij hulp te krijgen van de
lokale middenstand of mensen die dit
evenement mee willen sponsoren.
Team Lekker Belangrijk is voor komend
jaar nog op zoek naar een goede mas
seur, maar eigenlijk zijn ze altijd op zoek
naar enthousiaste, actieve leden.
Wil je Jan-Wilm en Team Lekker Belang
rijk steunen of zelf meedoen? Kijk
dan op www.lekkerbelangrijk.info of
de site van Stichting Alpe d’HuZes,
opgevenisgeenoptie.nl.
Maartje van Lith

33

Explores zijn naar Coo gefietst

Deze keer in onze wijkbladbijdrage, de
explorers. Explorers zijn jeugd van 14
tot 18 jaar oud die elke woensdagavond
van 20.00 – 22.00 bij elkaar komen in
onze blokhut.
Net als onze andere speltakken zijn ook
de explorers op zomerkamp gegaan.
Maar deze speltak doet dat weer net
even iets verder of anders dan de andere
speltakken. Op vrijdagavond 14 juli
zijn ze op de fiets vertrokken naar hun
eerste overnachtingplaats in Stramproy,
een afstand van 42 km. Daar werden de
tenten voor één nacht opgezet want de
volgende dag moest er nog een flinke
afstand gefietst worden van 94 km
naar de tweede overnachtingplek in

Eupen in België. En na een welverdiende
nachtrust komt overmorgen de laatste
etappe naar Coo.
Een explorerkamp behoord natuurlijk
vol te zitten met gezelligheid en lol,
maar ook met enkele spannende activi
teiten. Op dinsdag zijn de (meeste) ex
plo
rers diep onder de grond gegaan.
In twee groepen en onder begeleiding
van een gids zijn ze gestart met een
echt speleologie avontuur. Door smalle
spleten en gaten moesten ze zich krui
pend een weg banen door de grot.
Voor sommige een hele opgave, niet
iedereen is even lenig of smal genoeg
om dit zonder moeite te kunnen doen.
Maar het blijft een echte overwinning
als ze na enkele uren toch allemaal
vies en vermoeid weer boven staan.
En dan ’s avonds genieten van Jeroens
hamburgertent.
Twee dagen later stond het volgende
avontuur op de planning, nu niet meer
de grond maar de hoogte in. Op de Via
Ferrata lieten (de meeste) explorers
zich van hun stoerste kant zien, via een
stalen kabel en beugels in de wand van
een steile rots zochten ze zich via een
parcours een weg naar boven. Bang om
vast te komen zitten hoef je hier niet
te zijn, maar hoogte vrees kan je toch
lelijk parten spelen. Maar een explorer
zou geen explorer zijn als ze uiteindelijk
“allemaal” bij het eindpunt staan.
Maar aan alle leuke dingen komt een
einde, ook aan dit explorerkamp. Op
vrijdagmiddag hebben ze nog hun skills
mogen laten zien bij het boogschieten,
maar daarna was het echt afgelopen.
Nog één keer samen koken en eten
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en dan langzaam de voorbereidingen
treffen voor de dag van vertrek morgen.
Op zaterdagochtend dan weer vroeg
opstaan, tenten afbreken en terug
naar Helmond, dit keer niet op de fiets
maar gelukkig gewoon met de auto. Een
ontzettende leuke, spannende maar
vooral gezellige kampweek zit er weer
op, en nu op naar het volgende seizoen
dat we gezamenlijk met alle speltakken
gaan openen in het eerste weekend van
september.

www.scoutingpaulus.com
www.facebook/scoutingpaulushelmond
info@scoutingpaulus.com
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Medi-Seinen: “Banger Hart”
nieuws vanuit Medisch Centrum Dierdonk
Patiënt: “Dokter, ik ben bang dat ik een
angststoornis heb. Het is zelfs zo erg,
dat ik denk wanneer je angststoornis
op zoekt op Wikipedia dat er dan een
foto van mij bijstaat”. Dokter: “Dat
is erg vervelend voor u. Kunt u hier
met iemand over praten, bijvoorbeeld
met uw vrouw”. Patiënt: “Met mijn
vrouw niet, maar wel met een collega
op het werk heb ik goede gesprekken.
En in ruil voor die goede gesprekken
stuurt zij me dan foto’s in bikini op het
internet”. Graag wil ik met u spreken
over een angststoornis.
Iedereen is wel eens angstig. Angst
is een normale reactie bij dreigend
gevaar. Het leidt tot voorzichtigheid
of tot vluchten, en kan dus nuttig zijn
als je jezelf moet beschermen. Soms
is iemand bang terwijl daar weinig
aanleiding voor is. Bij een angststoornis
gaat dit nog verder: de angst is groot,
blijft onnodig lang en geeft veel last in
het dagelijks leven.
Iemand met een gegeneraliseerde angst
stoornis maakt zich voortdurend erge
zorgen. Zorgen over allerlei dingen uit
het dagelijks leven, terwijl daar weinig
aanleiding voor is. Vaak gebeurt dit on
bewust. Door een gegeneraliseerde
angststoornis kunt u last hebben van
bijvoorbeeld piekeren, rusteloosheid,
prikkelbaarheid,
concentratieproble
men, gespannenheid, moeheid en slaap
problemen. Op momenten dat de angst
overheerst, heeft u bijvoorbeeld last van
hartkloppingen, zweten, duizeligheid,
beven. Of benauwdheid, een vervelend
gevoel in de borst, tintelingen of een
doof gevoel in handen en/of voeten.
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Sommige mensen hebben het gevoel
volledig de controle te verliezen, gek te
worden of dood te gaan. Mensen met
een angststoornis kunnen slecht tegen
spanning en onzekerheid. Nieuwe en
onbekende situaties worden het liefst
vermeden.
Waarom iemand een angststoornis
krijgt, is niet duidelijk. Wel zijn enkele
factoren bekend. In sommige families
komen angststoornissen vaker voor.
Erfelijkheid lijkt hierbij een rol te spe
len. Je zou kunnen zeggen dat de
een meer kwetsbaar is dan de ander.
Waarschijnlijk beïnvloeden bepaal
de stoffen (neurotransmitters) de
gevoeligheid voor angst en paniek.
Iedereen heeft neurotransmitters in
het bloed en in het zenuwstelsel. De
manier waarop iemand met angst
omgaat lijkt voor een deel ook aan
geleerd. Opvoeding en ervaringen uit
het verleden spelen daarbij een rol.
Sommige mensen hebben meer kans op
een angststoornis. Bijvoorbeeld mensen
die depressief zijn (geweest) of mensen
met een verslavingsprobleem. Mensen
die een hele heftige gebeurtenis heb
ben meegemaakt (psychotrauma) of
mensen met een chronische ziekte,
zoals hartproblemen, reuma of een
longziekte.
Het is verstandig spannende situaties
juist niet te vermijden. Probeer gedach
ten te veranderen, geruststellende ge
dachten op te roepen en ontspanning te
zoeken.
De behandeling bij een angststoornis

is afhankelijk de ernst van de klach
ten. Vaak is behandeling mogelijk
in de huisartsenpraktijk zelf. U be
spreekt samen met uw huisarts de
mogelijkheden. De huisarts kan u ook
verwijzen naar een psycholoog of
gedragstherapeut. Bij ernstige pro
blemen door de angststoornis kan
specialistische behandeling door een
psychiater nodig zijn. In sommige geval
len zijn medicijnen geïndiceerd.
“Ik heb jouw liever dan mijn eigen lieve
leven. Ik hou van eten drinken net zoveel
als jij. Er is maar een ding dat ik niet echt
in de hand heb. Er is geen banger hart
dan dat van mij” (Rob de Nijs).

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
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ACTIE VAN DE MAAND

Fysiotherapie
Helmond
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Daarom Smits&Smits
• Eigen atelier
• Gratis advies
• Advies aan huis
• Gratis inmeten
• Ruim 30 jaar ervaring

nieuwe Facebook-pagina:

www.smitsensmits.nl

*vraag naar de voorwaarden

Fysiotherapie
Manueeltherapie
Sportfysiotherapie
Orthopedische
Revalidatie
• Oedeemtherapie
• Dry Needling

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.

Laat u verrassen op onze

facebook.com/smitsensmits

•
•
•
•

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

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

www.ruyssenaars-vdbroek.nl

Parochie H. Lambertus
Aanmelding Eerste Communie 2018
Het lijkt nog ver weg, maar er zijn ook al parochianen uit
Dierdonk die heel benieuwd zijn wanneer de ‘Eerste Heilige
Communie’ in 2018 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.
Zaterdag
12 mei 15:00 		
Hemelvaartsdag 10 mei 11:00		
De enige mogelijkheid tot inschrijven is op de informatie
bijeenkomst voor ouders. U ontvangt dan belangrijke infor
matie 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 aan
meldingsformulier in te leveren en
contant € 55,- te betalen, of ter plaatse
over te maken via mobiel bankieren.

Vormsel 2018: 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.
Aanmelden kan tot uiterlijk 10 oktober 2017. 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 2 november 16:15 -17:00 uur;
• Locaties les: St. Jozefkerk, Tolpost/Bakelsedijk
• H. Mis met Vormsel: 27 januari 2018,
18.30 uur St. Jozefkerk
Vormheer: Mgr. R. Mutsaerts, hulpbisschop/vicaris-generaal

Informatieavond: maandag 9 oktober
om 19:30 u. in de zaal St. Jozef, Ingang
Tolpost/Prins Karelstraat

(foto: groep vormelingen van 2017)

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

Gazet september 2017

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

37

Protestantse Gemeente Helmond

De Bethlehemkerk vindt u aan de
Sperwerstraat 2 te Helmond. Daar is
ook ‘t Trefpunt en de jeugdsoos.
Ook het kerkelijke bureau is hier
gevestigd. Het telefoonnummer is
539470. Elke zondag om 10:00 uur
heeft u gelegenheid om in de kerk
andere gemeenteleden te ontmoeten.
Voor de basisschoolleeftijd is er een
kindernevendienst.
In de wijken zijn enkele gemeenteleden
aanspreekpunt voor vragen en activi
teiten. Voor Dierdonk bestaat het
wijkteam uit:
Ds. Corine Beeuwkes – van Ede
Speelweide 44, Bakel,
( 085-7604455
Hilgert Bos
Berkenheuveldreef 22
( 528741
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

De Moldavië-actie was een
succes
Na 2 weken hard werken zijn we weer in
Nederland aangekomen. We hebben het
fantastisch gehad en hebben er letterlijk
bergen verzet. Na een verandering in
het oorspronkelijke plan hebben we de
fundering aangelegd voor het nieuwe
daycare centre. Stenen van de ene kant
van het terrein naar de andere kant
verplaatst voor de fundering, veel beton
gemaakt en via vele handen bij de stenen
in de fundering gegooid.. Een volle lijn
emmers heen en een lege lijn terug naar
de betonmolen. Hier hebben we gezien
en meegemaakt dat vele handen licht
werk maken. Niet alleen wij hebben de
handen uit de mouwen gestoken maar
ook de lokale bevolking heeft heel hard
meegewerkt. Ook de keuken is een
eind opgeschoten en heeft inmiddels
geïsoleerde muren, vloerverwarming en
een mooie vloer. Als u naar de foto van
de oude keuken kijkt dan begrijpt u dat
vernieuwen echt nodig was. De tweede
week was er ook nog een kinderkamp.
Ongeveer 50 kinderen waren al vroeg bij
de kerk aanwezig om toch vooral niets

te missen. Oefeningen in de morgen en
ze dan “hoofd, schouders, knie en teen “
leren… Leuk. Ook leuk is dat wij met hun
oefeningen meededen en daar heel wat
van opgestoken hebben. Kijkt u maar
naar ons filmpje op Facebook: Moldavië
reis 2017. Samen met de kinderen
hebben we een schilderij gemaakt wat
we weer mee terug genomen hebben
naar Nederland. Wij laten daar een
fundering achter maar ook onze handen
zijn in beton gevat. We kijken terug
op een grote betrokkenheid van de

kerkgemeente, fantastische gastvrijheid
en een mooie start van een nieuw
gebouw. U kunt op Faccebook zien wat
we gedaan hebben maar ook via onze
site: www.moldavie-reis.nl. Dit was
zeker een project waar we nog lang over
kunnen en zullen praten en wat zeker
voor herhaling vatbaar is.

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

nieuwe richtlijn voor volwassenen
gezondheidsraad:

minstens 2 keer
per week spier en

botversterkende
activiteiten!!

✓ Liever 35 minuten trainen in plaats van
1,5 uur n de sportschool?
✓ Heb je tijd om 2x in de 10 dagen 35 min.
te trainen om je fit en vitaal te voelen?
✓ Wil je trainen onder goede begeleiding?
✓ Wil je op eigen niveau trainen?
✓ Ben je klaar met het instellen van
de toestellen?
✓ Vind je het fijn om in een gezellige
sfeervolle studio te trainen?
✓ Wil je zelf bepalen wanneer je
komt trainen of liever
op afspraak?
Beide mogelijk bij ons!

g advies g
er te weekm nu’s

!

actie: bij afname van een
milonabonnement ontvangt
u 1 maand gratis*
* geldig in de maanden september en oktober

www.emcslankenfit.nl
Sint Wilbertsplein 8 • 5761 BK Bakel • Tel. 0492-745 159

Woonplezier
begint bij Broeckx makelaars
Woonplezier
!

W
IEU

N

N

D!

UW

O
GEB

UIT

Ockenburghpark 18

de Kromme Geer 33

Schrevenhofdreef 18

5709 M TE He mond
v aagp js € 309.000 k.k.

5709 ME TE He mond
v aagp js € 275.000 k.k.

5709 RM TE He mond
v aagp js € 299.000 k.k.

HT!
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Leeuwenborchweide 75

Zonnedauwsingel 56

de Kromme Geer 30

5709 SB TE He mond
v aagp js € 344.500 k.k.

5709 PE TE He mond
v aagp js € 279.000 k.k.

5709 ME TE He mond
v aagp js € 319.500 k.k.

Verkoper of verbouwen?
Bent u ben euwd hoe uw won ng momentee n de markt gt maar s de stap om contact met een make aar
op te nemen tot op heden een brug te ver geweest? Maak dan nú gebru k van de Broeckx zomerakt e W j
z jn er van overtu gd dat w j uw won ng name jk b nnen 3 maanden succesvo kunnen verkopen
W t u meer nformat e over deze akt e neem dan contact met ons op voor een gehee vr jb jvend
verkoopgesprek W j z jn de gehe e zomer geopend en staan 24/7 voor u k aar
Uw w jkspec a st
Alwin Greefkes
06 547 90 222

V nd ons ook op

