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Wij bieden u een volledig geïnstalleerd systeem met gerenommeerde merken uit Duitsland
en Australië. Met onze unieke hybride omvormer, slaat u energie overdag op die in de avond
of nacht kunt gebruiken. Wees hiermee voorbereidt op de regeling van 100% salderen die
gaat verdwijnen.

AEG 300wp Full Black – Duits merk

Sapphire Solar Hybride Omvormer

Nu vanaf 12 panelen €4650,00 incl. BTW, volledig geïnstalleerd
en met hybride omvormer voorzien van een 2.5Kw accu
Bent u al zo verstandig geweest en heeft u al zonnepanelen? Vergeet dan niet twee keer per jaar uw
zonnepanelen schoon te maken. Wij kunnen dat verzorgen voor maar €39,50 per jaar.
Bij calamiteiten of storingen kunt u ons ook benaderen.

Adres: Wildenborchlaan 68 – 5709 RR Helmond
IBAN: NL86ABNA0600352382
BTW-Nr: NL141954012B03
KvK: 56333641
E-mailadres: installatie@verigo.nl
Telefoonnummer: +31 (0) 492 836447
Website: www.verigo.nl

Over tijd, zomertijd, wintertijd en tijd
Zo op deze laatste mooie dag van september toch nog even tijd nemen om
het voorwoord te schrijven. In de maand
september zit de letter R. Men zegt als
de letter R in de maand zit dan is het tijd
voor erwtensoep.
Dit brengt mij op iets waar we de vorige
maand geen tijd voor hebben genomen
of misschien geen ruimte meer voor
hadden. Terug van weggeweest is “het
recept van de maand”. Onder de titel ‘de
Kooksmuts` deelt hobbykok Rudi van den
Reek iedere maand met ons gazetlezers,
een lekker recept om zelf uit te proberen.
Oktober is ook tijd om de leden van de
wijkvereniging inzicht te geven over het
beleid van het bestuur en het reilen en
zeilen van de wijkvereniging. Dus neemt
u als lid ook even de tijd om naar de
algemene ledenvergadering te komen
op dinsdag 23 oktober om 20.30 uur in
Parkzicht.
Omdat het verenigingsjaar loopt tot 1
juli is het nog geen tijd om tijdens deze
vergadering terug te blikken naar de viering van het 25 jarig bestaan van de Wijk
Dierdonk.
Wel zijn er mensen die de tijd genomen
hebben om een terugblik te schrijven of
foto´s in te sturen met betrekking tot het
geslaagde evenement Kunst en Quizien.
Zowel onze Geheimagent PD7 als Fotodier hebben de tijd genomen om hierover
te berichten
Ook de mensen van de Dierdonkdagen
hebben de tijd genomen om onder het
mom van foto´s vertellen meer dan letters een impressie aan te leveren over
de voorbije Dierdonkdagen, die in tijd
samen vielen met de viering van het 25
jarig bestaan.
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Ook de Jeugddisco gaat weer van start.
Er zijn mensen opgestaan die hun tijd
doneren om dit voor de jeugd in goede
banen te leiden.
En dan is het eind oktober, de zomertijd
is ten einde en we gaan weer terug naar
eigenlijk onze normale tijdrekening, de
wintertijd. Je mag in de nacht van 28 op
29 oktober een uurtje langer slapen, tenminste als je op tijd in bed ligt. Om 3 uur
worden de klokken één uur teruggezet,
dus zorg dat je er voor die tijd in ligt.
De herfst heeft nog maar net zijn entree
gemaakt en is het ook alweer tijd voor het
vijfde jaargetijde. Voor de carnavalskenner het begin van het carnavalsseizoen.
Op tijd, al voor 11 november trappen de
Rampetampers op 2 november af met
het bekend maken van hun 55e Prins. Vijfenvijftig jaar al weer dus in carnavalsland
tijd voor een feestje.
In deze tijd liggen de pepernoten alweer
in de winkel en ook de voorbereiding
voor de kerstmarkt in Dierdonk is in volle
gang.
In tijd vooruit is ook een oproep om huiskamerconcerten te organiseren of bij te
wonen. En mocht u nog tijd over hebben
en altijd al toneel hebben willen spelen,
of misschien bent u toneelspeler van huis
uit, dan kunt u zich melden bij Maskarade. Al een hele tijd de toneelvereniging
van Dierdonk.
Ik zal best nog wat tijd vergeten zijn, maar
fijn dat u de tijd heeft genomen om dit
voorwoord te lezen. Neem ook de tijd
om de rest van de inhoud te lezen en
daarvoor wens ik u veel kijk en leesplezier
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Redactieadres: redactie@dierdonkgazet.nl
Wijkvereniging:
www.dierdonk.nl
Adres: Ockenburghpark 78,
5709ML Helmond,
Secretariaat:
secretariaatwijkvereniging@dierdonk.nl
Wijkraad:
www.dierdonk.nl
Secretariaat:
secretariaatwijkraad@dierdonk.nl
Parkzicht (gebouw)(556266
Secretariaat: Hans v. Rijt,
Postbus 130, 5700AC Helmond
Reserveringen via beheerder (06-30735792
www.parkzichtdierdonk.nl
DierdonkEvents
dierdonkevents@dierdonk.nl
Papier, gft, pmd en restafval:
Wilt u weten wanneer het
afval bij u wordt opgehaald,
kijk dan in de afvalkalender
op de website www.deafvalapp.nl.

Knutselclub
Secretariaat en inschrijving leden:
contactpersoon vacature
De fotoclub van
Dierdonk
www.fotodier.nl (0621606934
stevenlangewouters@hotmail.com
Ouderenwerk Haverveld-Dierdonk
Mevr. Tineke de Jong
Ouderenwerk
Sprengenbergweide 47,
5709 SM Helmond, (518956
owhdhelmond@gmail.com
Scouting Paulus Helmond-oost / Dierdonk
Blokhut: Bakelsedijk 208,
5703 JH Helmond.
Info: P. Sanders,
(542730
Wethouder Hamacherplein 14
Gezellig bridgen bij “One Down”.
In Parkzicht op maandagavonden.
Mevr. W. Nourredine (524889,
www.nbbclubsites.nl/club/30014
Liedertafel ’t Akkoordje
contact: ( 06 41721916
info: pr@akkoordje.nl
www.akkoordje.nl

Secretariaat:

Helmond

Haverveld Dierdonk



Schovenhorstweide 1,
5709SG Helmond, (517210
secretaris@rampetampers.nl
www.rampetampers.nl
Dierdonkdagen
bestuur@dierdonkdagen.nl
activiteiten@dierdonkdagen.nl
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
DIERDONK informatie: Edwin Augustijn
Wilgenroosbeek 13,
Edwin@OSDierdonk.nl
Informatie:
tafeltennis.dierdonk@yahoo.it

Telefoonnummers
Alg. Politienummer
(0900-8844
Wijkagent
(0900-8844
mail: monique.van.lierop@politie.nl
henry.van.dongen@politie.nl
Basisschool Dierdonk
(512021
Dierenambulance
(513971
Gemeente (Meldingen)
(140492
Kruiswerk Peelland
(0900 8998636
Parochie H.Lambertus
(522109
Wijkopzichter Theo van Lieshout
mail: stadswacht@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
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
(088-2088726
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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FIETS REPARATIES
Alle reparaties aan uw ﬁets vakkundig
uitgevoerd, maak een afspraak:
Ook verkoop van 2e hands ﬁetsen.

 0492 - 55 94 28 / 06 - 481 91 606
Edwin Raats
Trambaan 4
Helmond - Brouwhuis
Gratis haal- en brengservice voor Dierdonk!
Uw installateur voor :

KLEDINGREPARATIE
Ger van Hout

Al meer dan 90 jaar uw
vertrouwde witgoedspecialist
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.

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

SUPER AANBIEDING

Gediplomeerd
coupeuse/costumière
Nieuwveld 88 Helmond
tel. 0492-533074
mob. 06-22773192

Cv ketel

Onderhoud en storing

Waterontharder

Vloerverwarming

Hybride warmtepomp

Sanitair

Badkamers

Tegels

Horstlandenpark 4 5709 MB Helmond

0492-386100

INDUCTIEKOOKPLAAT
• geen krachtstroom nodig;
ook aan te sluiten op 1 fase!
• 4 kookzones met boost
• 4 timers met uitschakelfunctie
• slidebediening
• kookduurbegrenzing
• kinderslot
• IK1064F

599,-

499
,euro

5 jaar garantie*

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

WWW.VANDUPPEN.NL

Worden de ouderen nu wel gecompenseerd?
Het is momenteel rustig wat betreft
de gemeentelijke politiek daarom
breng ik een stukje over een
onderdeel wat er speelt binnen de
landelijke politiek en waar 50PLUS
zich zorgen over maakt en binnen de
tweede kamer er als aan zal doen om
de ouderen niet buiten de boot te
laten vallen.
Werkende Nederlanders worden
gecompenseerd voor de stijging van het lage BTW-tarief,
gepen
sioneerden maar ten dele. Dat gebeurde ook al de
afgelopen twee jaar; van compensatie kwam nauwelijks
of niets terecht. 50PLUS vindt dat onterecht en eist zoals
de plannen nu bekend werden, lijkt het erop dat vooral
werkenden, via een verlaging van de inkomstenbelasting,
worden gecompenseerd voor de verhoging van het lage
BTW-tarief van 6 naar 9 procent per 1 januari. Mensen met
een AOW-inkomen krijgen hiervoor veel minder compensatie.
En wie kijkt naar beloftes in de afgelopen twee jaar kan
constateren dat die eerdere toezeggingen niet gestand
werden gedaan. 50PLUS vindt dat onacceptabel! “Het is al
te gek voor woorden dat AOW’ers sinds jaren wél steeds te
maken krijgen met hogere kosten, maar níet of nauwelijks
meedelen in de lastenverlichting”, stelt Henk Krol, voorzitter
van de Tweede Kamerfractie van 50PLUS. “Voor hen is de
aanstaande dreigende BTW-verhoging een rechtstreekse
kostenverhoging.

De dagelijkse boodschappen gaan in prijs omhoog; het
besteedbaar inkomen van AOW’ers wordt dus opnieuw lager
en mensen met een aanvullend pensioen zijn er de afgelopen
tien jaar alleen maar op achteruit gegaan!”
50PLUS vindt dan ook dat de regering met aanvullende
compensatiemaatregelen moet komen die ervoor zorgen dat
ook AOW’ers – net als werkenden – gecompenseerd worden.
Bovendien moeten de niet-waargemaakte beloftes van de
afgelopen twee jaar worden ingehaald. “Gepensioneerden
hebben al te vaak het gelag betaald, nu mogen zij niet nog
verder op achterstand komen!”, aldus fractieleider Henk Krol.
Met Prinsjesdag kunnen we zien of de inbreng van 50PLUS
succes heeft gehad en of de ouderen nu naar behoren worden
gecompenseerd.
Jan van Aert, Raadslid 50Plus

Compens
atie ook
voor de A
OW’ers

Nieuwe zwemvoorziening in Helmond:
realisatie lijkt eindelijk in zicht
Al vele jaren gaat het over het
realiseren van een nieuwe zwem
voorziening in Helmond. Het heeft
bijna 4 jaar lang op zich laten wachten,
maar er ligt nu dan eindelijk een goed
plan voor het nieuwe zwembad.
Na lang praten en onderzoeken zal
in de aankomende periode (waar
schijnlijk in 2021) daadwerkelijk wor
den gebouwd en gezwommen. Het
huidige college maakt er nu echt werk van. Er staat niet voor
niets in het coalitieprogramma: ‘van onderzoek en praten
naar bouwen en zwemmen’.
Hier zijn wij het als D66-fractie volledig mee eens. Helmond
verdient een volwaardig zwembad, een basisvoorziening
in onze ogen. Tijdens de laatste raadsvergadering op 4
september zijn de deels gewijzigde kaders voor ontwikkeling
van de zwemvoorziening met een ruime meerderheid
aangenomen. De besluitvorming over de financiële dekking
van de investering van 13,5 miljoen euro komt bij de
begrotingsbehandeling op 30 oktober aan de orde. D66 zal
hier constructief-kritisch naar kijken.
Het zwembad zal samen met de nog te bouwen onderwijsen sportvoorzieningen op de Braak een onderdeel gaan
vormen van het sportieve hart van onze stad. D66 is altijd
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al voorstander geweest van een zwembad op de Braak,
omdat je hier alle sporten bij elkaar kan brengen. Een echte
sportcampus is van grote meerwaarde voor de stad. Voor de
nabijgelegen wijken, waaronder Dierdonk, kan de campus
een plek zijn met maatschappelijke meerwaarde die een
impuls geeft aan de wijken als het gaat om gezondheid, sport
en bewegen. De combinatie van sport en scholing op één
plek biedt grote voordelen. Met de komst van een nieuw
zwembad op de sportcampus wordt De Braak echt hét (top)
sportcentrum van Helmond.
Een private zwemvoorziening was financieel gezien een
aantrekkelijkere optie, maar dit blijkt helaas niet realistisch
vanwege te weinig belangstelling uit de markt. Dan is het niet
meer dan terecht dat wij dit als gemeente op ons nemen. Een
zwembad is een basisvoorziening voor een stad als Helmond.
Wij kunnen niet zonder goede zwemvoorziening. D66 heeft
altijd aangegeven dat er zo snel mogelijk gebouwd moet
gaan worden, dus wij zijn het eens met het besluit van het
college om niet nog meer onderzoek te doen maar tempo
te maken, zodat we nog deze coalitieperiode een nieuwe
zwemvoorziening hebben.
Jochem van den Bogaard, Raadslid D66
jochemvdbogaard@live.nl
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Fotodier … aanwezig bij Kunst en quizien

Fotodier bedankt de organisatie van
“Tussen kunst en quizien” voor een
leuke, gezellige en succesvolle dag.
Foto’s gemaakt door Gerben Kaas en
Jeroen van Odijk.
Steven Langewouters
Fotoclub Fotodier.
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Computerinloop Parkzicht - en wat is het?
Er bestaan in onze wijk wat misverstanden over deze
activiteit.
Laat ik beginnen met te vertellen wat het niet is. Het is
geen wekelijkse bijeenkomst van computernerds. Er wordt
niet geknutseld aan computers. Ook worden er geen
programmaatjes gemaakt of andere ingewikkelde dingen
besproken.

Wat let je om eens te vertellen wat voor ontdekkingen je zelf
gedaan hebt. Dat kan van alles zijn: Van het zoeken en boeken
van een mooie vakantiebestemming tot het speuren naar
leuke koopjes. Van het speuren naar toeristische informatie
tot het genieten van een eigen keuze muziekprogramma. Van
het lezen van digitale boeken tot het maken van een filmpje.
Deel je ervaringen en je kennis. Het houdt je jong en sociaal.

Wat gebeurt er dan wél?
Allereerst is het een gelegenheid om contacten te leggen met
inwoners van onze wijk. In het moderne spraakgebruik: Om
te netwerken. De bezoekers leren andere mensen kennen die
op zijn minst openstaan voor ontwikkelingen waarbij nuttig
gebruik van de computer gemaakt kan worden. En dat is
handig! Je komt gemakkelijk te weten wat en waar je plezier
van je laptop, tablet of smartphone kunt hebben. Ook als je
onverhoopt eens een probleempje hebt, is het erg gemakkelijk
een aantal mensen te kennen die je misschien weer op weg
kunnen helpen.

Daarnaast staan de vrijwillige begeleiders klaar om u
individueel te helpen als u een probleempje hebt of ergens
uitleg over wilt hebben. Zo nodig maken we daarbij gebruik
van de digitale cursussen van Seniorweb. Leden van Senior
web kunnen daarvan gratis gebruik maken. Niet-leden
kunnen tijdens de inloop ook gratis gebruik maken van deze
cursussen.

Door elkaar tips te geven én door te laten zien wat je eigen
ervaringen zijn, leer je op een prettige wijze steeds beter je
digitale hulpmiddelen te gebruiken.
Zo zijn voor mij de ervaringen die ik opdoe door anderen
te helpen, de oorzaak ervan dat ik, na 22 jaren niet meer
professioneel met de computer bezig te zijn geweest, nog
steeds goed met computers kan omgaan.
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Vanaf 5 oktober is de computerinloop Parkzicht weer
geopend. U kunt van 10:00 tot 12:00 uur gratis terecht.
Dat wij geen kosten hoeven te berekenen komt door de steun
van de wijkvereniging Dierdonk; de Wijkraad; het wijkgebouw
Parkzicht en de vrijwilligers van Seniorweb. Een kopje koffie of
thee betaalt u uiteraard zelf.
Carel van der Zanden
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Verhoeven
Martens vof
Opening kerstshow 7 Oktober
Kom snel langs!
Biezenweg 2a Beek & Donk

7 minuten van Dierdonk!

Dierdonk

www.tuincentrumdebiezen.nl

versautomaat
van 8.00 tot 22.00 uur
aardappelen
scharreleieren met uitloop
Fam. Verhoeven-Martens
Weg naar Bakel 3
Tel. 0492-524469
(bij de rotonde)
P
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Open Werkplaats
``Uw handen, onze machines
Hoofdstraat 48a, Helmond

Altijd

25%

Doe mee aan een leuke workshop
Kijk op www.manuforti.nl of bel 06-44277286
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Konings

voor Verf en Behang

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

Groot assor�ment
sanitair en badkamertegels
te zien in onze showroom
Betaalbaar gaan genieten van
uw nieuwe Badkamer
of nieuwe Vloer ?
Wij doen u een passend voorstel

Engelseweg 200 a
5705 AJ Helmond
HTNvloerentuin

DUURZAME TEGELVLOEREN

Uitnodiging voor de Jaarvergadering
Uitnodiging voor de jaarvergadering voor de leden van wijkvereniging Dierdonk
op dinsdag 23 oktober 2018 – om 20.30 uur – in Parkzicht
Alle leden zijn van harte welkom. Het is niet nodig om u
vAlle leden zijn van harte welkom. Het is niet nodig om u
vooraf aan te melden. Leden kunnen bij het bestuur vooraf
schriftelijk onderwerpen indienen. Daarbij dient duidelijk
te worden aangegeven welke beslissing van de Algemene
Ledenvergadering wordt verlangd.

De agenda:

Verder zal het bestuur verantwoording
afleggen over het verenigingsjaar 2017/2018
dat loopt van 1 juli t/m 30 juni. Ook zult u
geïnformeerd worden over de plannen voor het nieuwe jaar.
Uiteraard zijn verdere nieuwe ideeën altijd van harte welkom
en willen we daarover graag met u van gedachten wisselen.

1) Opening/vaststelling agenda
2) Ingekomen stukken/mededelingen
3) Vaststellen verslag algemene ledenvergadering d.d. 30 oktober 2017 met actiepunten
4) Bestuurssamenstelling: Volgens het rooster van aftreden is geen van de bestuursleden aftredend. Uitbreiding is mogelijk
en gewenst. Het bestuur bestaat uit 4 personen. Karin Bakker heeft het afgelopen jaar meegedraaid als kandidaatbestuurslid. Zij heeft aangegeven zich beschikbaar te willen stellen als bestuurslid. Het bestuur stelt voor om haar tijdens de
ALV definitief te benoemen. Verdere geïnteresseerden gelieve contact op te nemen met een van de bestuursleden. Aan de
ALV zal worden gevraagd kandidaten ter vergadering, al dan niet na stemming, tot bestuurslid te benoemen.
5) Jaarverslag verenigingsjaar 2017/2018
De secretaris geeft een korte presentatie van het afgelopen verenigingsjaar.
6) Financiële verslaglegging
a) balans en jaarrekening verenigingsjaar 2017/2018
De penningmeester geeft een korte toelichting op de stukken.
b) verslag kascommissie
De ALV wordt gevraagd de documenten onder a goed te keuren.
c) samenstelling nieuwe kascommissie
d) begroting 2018/2019
7) Korte terugblik op het feestweekend / 25 jaar Dierdonk / tussen Kunst en Quizien
8) Rondvraag
9) Sluiting

Dierdonk
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Dierdonk 3D: Tussen Kunst & Quizien
U bent gewend dat ik als geheim
agent Dierdonkse vrijwilligers in het
zonnetje zet. Ik begeef mij in cognito
en probeer als detective informatie
te verzamelen die niet voor iedereen
toegankelijk is. Deze keer heb ik echter
besloten een lofzang te schrijven
over een uniek evenement dat door
slechts 5 vrijwilligers is georganiseerd.
Niet alleen door de vrijwilligers te
benoemen maar ook door uit een te
zetten hoe gaaf hun geesteskind was.
Het kan u niet ontgaan zijn. Zondag 9 september vond
het wijkevenement ‘Tussen Kunst & Quizien’ plaats, naar
aanleiding van het 25 jarig bestaan van Dierdonk. Een jaar
geleden werd door het bestuur van de wijkvereniging al een
oproep gedaan voor vrijwilligers die rond mei 2018 een uniek
evenement wilden organiseren. Er was een concreet idee om
Food en Kunst te combineren en is een groep mensen aan het
werk gegaan maar de ideeën bleken te ver uit elkaar te liggen.
Even leek het erop dat er geen evenement zou komen. Met
name de wijkvereniging bleef van mening dat er iets gedaan
moest worden. Zo kregen 3 bestuursleden Jan van Duren,
Gerard Bosmans en Ivo Dolmans de heren Bert Valentijn en

Niek de Jongh aan tafel voor een doorstart van het idee en
bedachten de naam Tussen Kunst & Quizien. De basis werd
een hernieuwde versie van Kunst in Dierdonk, uitgebreid met
unieke foodproducten. Deze keer niet bij de kunstenaars aan
huis maar geconcentreerd op een veld.
Er werd gekozen voor De Korte Geer
op de zondag van de DierdonkDagen.
Bezoekers konden dan de veengeulbrug
over en genieten van 2 wijkevenementen
tegelijk. Voor Tussen Kunst & Quizien
betekende dat dat er geen toiletwagens
of drankvoorzieningen nodig waren. Een
gouden greep.
Al snel werd duidelijk dat zo’n speciale
gelegenheid opgeluisterd zou moeten
worden met een nieuw kunstwerk.
Petry Claassen werd gevraagd om
voor een relatief beperkt bedrag een
kunstwerk te ontwerpen en maken dat
op een zichtlocatie kon worden geplaatst.
De organisatie was in mei meteen
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enthousiast over haar ontwerp van ‘Meisje met vogel’. Het
is haar gelukt om voor de zomervakantie het beeld naar de
bronsgieter te sturen zodat het zeker op tijd klaar zou zijn.
De begroting werd opgesteld en naast de bijdragen van
wijkvereniging, wijkraad, Stichting DierdonkDagen en
Ondernemers Sociëteit Dierdonk was al snel duidelijk dat er
meer geld nodig was. Ervaren lobbyisten Jan en Bert hebben
de begroting sluitend gekregen door bijdragen te vragen aan
Rabobank, Gemeente Helmond en Stichting NKV-gebouw.
Als eerste werd nagedacht over de onthulling van het beeld.
Jan en Bert hebben veel connecties binnen de Gemeente en
vonden 4 (ex-) wethouders bereid om het beeld feestelijk te
onthullen. Jan van de Zanden en Sjef Jonkers als bedenkers
van de wijk, Frans Stienen als voormalig wijkwethouder
en Gaby van den Waardenburg als huidig wijkwethouder.
Onder grote belangstelling, en muzikaal opgeluisterd door
’t Akkoordje, werd met een drone het doek van het beeld
verwijderd. Het beeld werd goedkeurend bekeken onder het
genot van een glas Prosecco.
Niek was verantwoordelijk voor het Kunst-gedeelte. Hij
was immers al jaren betrokken bij Kunst in Dierdonk en liep
ook al met het idee rond om dat weer nieuw leven in te
blazen. In korte tijd had hij 30 kunstenaars bereid gevonden
om die zondagmiddag acte de presence te geven. Zeer
geslaagd was ook de uitbreiding met Haw ’t Hellemonds en
ballonnenclowns. Bert wist basisschool Dierdonk te bewegen
om de kunstwerken voor de veengeulbrug te maken. Erg mooi.
Gerard bemoeide zich met het Quizien-gedeelte. Unieke
foodproducten moesten er komen voor een beperkt bedrag.
Dus geen rijtje Foodtrucks maar originele foodproducten.
Het succesnummer bleek de stand met gefrituurde
sprinkhanen en meelwormen te zijn. Honderden zijn er na
enige aarzeling gegeten. Ook een succes waren de fruitpizza,
de houtovenpizza’s, de groene smoothies die zelf geblend
moesten worden op een fiets en de vegetarische biefstuk.
Er was ook ijs maar dan anders. Live gehakte icerolls met
bijvoorbeeld fruit en oreo waren zeer lekker. Gerard wist
goed binnen het budget te blijven zodat bijna alles gratis was.
Alleen voor de icerolls, koffie, fruitpizza en houtovenpizza
moest worden betaald. En niet 2 of 3
munten a € 2,50 zoals bij Brandefood,
maar voor een halve DierdonkDagen-bon
ofwel € 0,90.
Mede door het mooie weer waren er
veel bezoekers die in een ontspannen
sfeer genoten van de mooie combinatie
van Kunst en Food. Een formule die
zeker voor herhaling vatbaar is al heb
ik van de vrijwilligers begrepen dat ze
nu nog niet weten wanneer de 2e editie
zal plaatsvinden. Hebt u ideeën en/
of wilt u die editie mee vorm geven,
meld u dan bij de wijkvereniging
(secretariaatwijkverening@dierdonk.nl).
Kunstige en smakelijke groeten van
geheim agent pd7
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Meezingen met ‘t Akkoordje op 31 okt.
KBO-Brouwhuis organiseert op woensdagmiddag 31
oktober een liederentafel in wijkhuis de Brem Rijpelberg.
Omdat KBO-Brouwhuis de seniorenorganisatie is voor Brouwhuis, Rijpelberg en Dierdonk maken we een weloverwogen
uitstapje naar de Rijpelberg omdat we daar ook veel leden
hebben. Op deze middag verzorgt ’t Akkoordje de muziek.
Het begint om 14.00 uur en de toegang
is gratis voor leden maar ook niet leden
zijn van harte welkom. De zaal gaat open
om 13.30 uur. Leden van KBO-Brouwhuis
krijgen twee consumpties aangeboden.
Ook zal KBO-Brouwhuis met een stand
aanwezig zijn om geïnteresseerde aanwezigen enthousiast te maken voor een
KBO-lidmaatschap, zodat men van alle
voordelen van het lidmaatschap gebruik
kan maken. U komt toch ook? Zeker een
oproep aan onze Brouwhuisse leden om
acte de préséance te geven en zo in Rijpelberg te laten zien dat KBO-Brouwhuis
een bloeiende vereniging is voor zowel
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Brouwhuis als ook voor Rijpelberg en Dierdonk.
Met vriendelijke groeten,
Secretaris Nellie van Paassen-Verstappen
Tel. 0492 547749 Mob. 06 51952856
E-mail: info@kbo-brouwhuis.nl www.kbo-brouwhuis.nl
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De dieren in het rovershuis
Op 4 oktober was het werelddierendag. Dus toepasselijke voor
een verhaaltje met dieren. De
Bremerstadsmuzikanten,
een
sprookje van Grimm over vier
samenwerkende
dieren,
in
Nederland ook uitgebracht als
“de dieren in het rovershuis”
omgeschreven naar ons eigen
Dierdonk.
Er was eens een boer die een ezel bezat,
die oude Jaap heette. Op een goede dag
zei de boer tegen zijn zoon: “Oude Jaap
moesten we morgen maar verkopen aan
de slager.” Dat hoorde de ezel toevallig
en natuurlijk had hij daar niet veel zin
in. Nu wordt het tijd voor me om te
maken dat ik wegkom, dacht hij. Weet
je wat ik doen
zal? Ik ga naar
Dierdonk om
er mijn geluk
te beproeven.
Oude Jaap ging
dus op stap en toen hij een eind gelopen
had, zag hij in een boom een oude kat,
die erg triest zat te kijken. “Waarom kijk
je zo treurig?” vroeg hij. “Daar heb ik
alle reden toe,” zuchtte de kat. “Morgen
moet ik uit huis weg, omdat ik te oud
word om muizen te vangen.” “Weet je
wat,” zei oude Jaap, “ga met mij mee
naar
Dierdonk
om het
geluk te
zoeken.”
“Jawel,”
zei de kat.
Toen gingen ze samen verder en
kwamen niet lang daarna een hond
tegen, die zat te huilen. “Waarom heb je
zo’n verdriet?” vroeg oude Jaap. “Daar
heb ik alle reden toe,” klaagde de hond.
“Mijn baas wil me niet langer houden,
omdat ik de kar niet meer trekken kan,
en nu kan ik mijn testament wel maken.”
“Dan verkeer
je in dezelfde
omstandigheden als
wij,” zei
oude Jaap
“Ga met ons
mee naar
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Dierdonk om het geluk te zoeken.” “Dat
is goed,” zei de hond en hij stapte met
hen mee.
Niet lang daarna kwamen ze voorbij een
varkenshok, waarop een haan zat, die
zijn veren liet hangen en er zo bedrukt
uitzag, dat oude Jaap niet kon nalaten
hem te vragen, waarom hij zo sip keek.
“Waarom ik zo sip kijk,” zei de haan.
“Morgen viert de boer feest en dan
willen ze mij slachten en opeten.” “Dan
hoor je bij
ons,” zei oude
Jaap.
“Kom
mee. We gaan
naar Dierdonk
om het geluk
te zoeken.”
Maar Dierdonk was ver weg en toen de
avond begon te vallen, waren ze er nog
lang niet. Ze liepen door een groot en
woest bos en omdat het al donkerder en
donkerder werd, besloten ze de nacht
daar door te brengen. De haan, die het
vlugste was, vloog in een hoge boom,
om van daaruit rond te kunnen kijken en
jawel, daar zag hij in de verte een lichtje
branden. Hij vloog weer naar beneden
en vertelde wat hij gezien had. Samen
gingen ze erop af en oude Jaap keek
door het raam naar binnen. Daar zag hij
op een grote tafel in het woonvertrek
een lamp branden en om de tafel zaten
twee rovers hun geld te tellen.
“Ik denk niet dat die heren ons erg
gastvrij zullen ontvangen,” zei oude
Jaap. “We moeten dus zien, dat we ze
wegjagen. Voordat ze eruit zijn, kunnen
wij er niet in.” Toen klom de hond op
de rug van de ezel, de kat op de rug
van de hond en de haan op de rug van
de kat. Zo stonden ze voor het raam
en toen begonnen ze allemaal zo luid
te schreeuwen als ze maar konden. De
rovers wisten niet wat er gebeurde,
toen ze dat vreemde dier buiten voor
het venster zagen staan. Ze dachten er
niet lang over wat dat wel kon zijn, maar
maakten dat ze wegkwamen.
Toen stapte oude Jaap met zijn makkers
naar binnen. Eerst zorgden ze ervoor
wat te eten te krijgen en toen ze lekker
gesmuld hadden, zocht ieder een
gemakkelijk plaatsje op om uit te rusten

van de vermoeiende dag. De kat kroop
dicht bij het vuur, de hond ging vlak bij
de deur liggen, de ezel zocht de stal op
en de haan vloog in een boom voor het
huis.
Toen de rovers buiten het bereik
van dat vreemde dier waren, dat zo
onverwachts voor hun raam verschenen
was, hadden ze toch spijt dat ze zo
overhaast waren weggelopen en alles
in de steek hadden gelaten. Ze keerden
dus voorzichtig terug en toen ze zagen
dat in huis alles donker was en ze ook
geen geluid hoorden, meenden ze dat
alle gevaar geweken was. De ene rover
ging dus naar binnen. Het licht was uit
en daarom liep hij met een zwavelstok
naar de haard. Daar zag hij de ogen van
de kat blinken en met de gedachte, dat
het kooltjes vuur waren, stak hij ernaar
met de zwavelstok. De kat voelde een
vreselijke pijn en ze werd zó woedend,
dat ze al blazend en sissend op de rover
toevloog en hem beet en krabde waar
ze maar kon. De rover wist niet wat hem
overkwam en hij rende de kamer uit,
maar bij de deur trapte hij op de staart
van de hond en die beet hem venijnig in
zijn been.
Ondertussen was de andere rover de
stal ingegaan om te zien of daar alles
wel in orde was, maar daar struikelde hij
over oude Jaap. De ezel schoot wakker
en schopte en trapte hem zo ongenadig,
dat hij niet wist hoe hij het had en blij
was, dat hij weer buiten stond. Op dat
ogenblik begon de haan, die door al het
rumoer wakker was geworden, zó luid
te kraaien, dat de rovers horen en zien
verging en ze wegliepen, zo hard als ze
konden, zonder nog éénmaal te durven
omzien.
Ze zijn nooit meer teruggekomen en
oude Jaap en zijn kameraden konden
voortaan
vrolijk en
ongestoord in
het huis blijven
wonen en als
ze in die tussentijd niet gestorven zijn,
dan leven ze er
misschien nog.
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Kleurplaat

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

Oplossingen op pag 27.
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Kent u deze Dierdonker al?
Martin Nabuurs
Hoe goed kent u uw wijkgenoten? Wie
woont er in uw buurt en wat houdt hen
bezig? In iedere editie een interview
met een Dierdonker om hier achter te
komen. Deze keer: Martin Nabuurs.
Martin Nabuurs is 82 jaar, heeft twee
kinderen en vier kleinkinderen en
woont samen met zijn vrouw Clara al
sinds 1996 op de Sprengenbergweide in
Dierdonk.
Martin groeide op in een gezin met 4
broers en 4 zusjes op een boerderij in
het Land van Cuijk (Oploo). Hoewel hij
de landbouwschool volgde, ging hij na
zijn militaire dienst werken bij de NS,
waar hij onder meer hoofdconducteur
was. Na 10 jaar maakte hij op verzoek
van zijn voormalige chef, die inmiddels
hoofd personeelszaken bij de gemeente
Eindhoven was, de overstap naar de
gemeentelijke ambulancedienst GGD.
Hier maakte hij de evolutie in het
ambulancevervoer mee.
Toen hij er startte had de GGD slechts
één telefoonlijn en was er maar één
ambulance voor de hele regio beschik
baar ‘s nachts. Er werd standaard met
spoed naar het ziekenhuis gereden,
want: “in de ambulance zelf waren
alleen een slangetje zuurstof en wat
spalkjes”, zegt Martin gekscherend.
“Tegenwoordig heeft iedere ambulance
een defibrillator en gaat het om het ter
plaatse stabiliseren en dan ‘rustig’ naar
de spoedeisende hulp. Die overgang
heb ik meegemaakt.”
Hij hielp mee om de eerste telefoon
centrale te bouwen en kwam er als
centralist te werken. Hij kreeg ook
telefoontjes via 112 binnen en was
verantwoordelijk voor de triage: wat
heeft nu prioriteit en wat kan wachten?
“Dit was vrij stressvol, want vaak kwam
alles tegelijk en je moest ook goed in
de gaten houden waar de ambulances
waren. Ik handelde uit ervaring en
kon inmiddels vaak wel inschatten
bij wie het ernst was en wie wel hard
schreeuwde, maar bij wie het wel
meeviel.” Zijn kleindochter studeert
inmiddels Geneeskunde en treedt in
zijn voetsporen: ze gaat binnenkort aan
de slag op de huisartsenpost van het
Catharina ziekenhuis.
Na een diensttijd vol variatie ging hij in
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1993 met 57 jaar met vervroegd pen
sioen (FLO). Maar vervelen deden hij en
zijn vrouw zich allerminst. Martin heeft
té veel hobby’s en zegt ook nooit nee,
volgens zijn vrouw Clara. Martin kan dit
alleen maar beamen.
In 1996 verhuisden ze van Eindhoven
naar Dierdonk. Ze hadden familie met
een boerderij in Dierdonk waar ze al
tijdens hun verkeringstijd kwamen, dus
ze kenden het gebied heel goed. Omdat
ze zagen dat het een mooie wijk werd
en ze een woning met een slaapkamer
beneden konden kopen (met het oog
op de oude dag), was de keuze snel ge
maakt.
Ze hielpen enthousiast mee met de
Dierdonkdagen en Martin probeerde
wijkbewoners tevergeefs warm te laten
lopen voor een volkstuin aan e rand van
de wijk. Uiteindelijk lukte dit helaas niet
en week hij zelf uit naar Bakel. Daar is
hij blijven tuinieren en hij zit nu zelfs
in het bestuur van de volkstuin, ‘Het
Hagelhuis’. In de zomer is hij er iedere
dag te vinden en eten ze alleen maar
groenten uit eigen tuin.
Martin is daarnaast zeer sportief. Tot
10 jaar geleden fietste hij nog fanatiek
met een groep ieder jaar van Diekirch
naar Valkenswaard. Hij was de oudste
en de leider van de groep.. “Ja, met een
lange ij”, zegt Martin lachend. Hoewel
hij zijn wielrenfiets gezien zijn leeftijd
in de wilgen heeft gehangen, loopt
hij nog steeds twee tot drie keer per
week hard in het Bakelse bos. Hij liep
verschillende keren de halve marathon
van Eindhoven. Twee jaar geleden nog
met zijn kleinzoon van 7 jaar de mini
marathon van 1,5 km. En hoewel hij
gezegd had, dat het echt de laatste
keer was, begint het toch wel weer te
kriebelen.

en uitgebracht. Dit laatste nadat hij uit
interesse een cursus via het ROC ‘Schrijf
je eigen levensverhaal’ had gevolgd.
Het boek Thomas van de Veenhoeve, is
inmiddels toe aan zijn vierde druk en er
zijn zo’n 600 exemplaren van verkocht.
Het verhaal gaat vooral over zijn jeugd
en tijd in Oploo, waar hij opgroeide, en
geeft een mooi tijdsbeeld. Veel mensen
uit die omgeving herkennen zich in zijn
verhaal en kochten het boek. Het is nog
steeds te koop via internet en Martin is
er dan ook, terecht, heel trots op.
Uit alles blijkt wel dat Martin, ondanks
zijn leeftijd, nog steeds midden in het
leven staat. Als het aan hem ligt, blijft
hij daar samen met zijn vrouw, in het
mooie Dierdonk en in hun fijne huis,
nog heel erg lang.
Maartje van Lith

Alsof dit alles nog niet genoeg is, heeft
Martin ook een creatieve kant: hij klust
graag, heeft samen met zijn vrouw
prachtige mozaïek in de vloer van hun
woning gelegd (zij maakte het ontwerp,
hij legde de puzzelstukjes in elkaar), na
dat ze geïnspireerd waren geraakt door
de gebouwen van Gaudí op vakantie, en
hij heeft in 2007 een boek geschreven
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Dierdonkdagen 2018 op 7, 8 en 9 september
Het waren weer 3 fantastische dagen !!!
Wij willen alle deelnemers, kijkers en
sponsoren bedanken.
Jullie hebben er een geslaagde editie van
de Dierdonkdagen van gemaakt.
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Met dank aan:
Wijkvereniging Dierdonk
OSD
Wijkraad Dierdonk
Autorijschool de Kimpe
Cafetaria de Smuller
Delifrance Helmond
Duterloo Makelaardij
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FOA Nederland
M2Z bv
Hotel St. Lambert
Hubo Helmond
Carmitech
Inst.buro CarloVlamings
Kapsalon Bart

Broeckx Makelaars
Natural Beauty Dierdonk
Nobra Cars Helmond
Aarts Interieurstoffering
CFO Capabel
A. vd Heuvel Makelaars
Fysiotherapie Reigerlaan

Rovero
Tom Deelen Stukadoors
S&D Glas Schilderwerken
Plus ‘De Bus’
Rabobank Helmond
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Oktober 2018 in het Annatheater
Vanaf dinsdag 9 oktober: Zingen voor
je Leven Helmond
“Als ik zing, voel ik dat ik leef.”

Stichting Kanker in Beeld biedt patiënten
en hun naasten de mogelijkheid de con
frontatie met de ziekte te verwerken
en een plek in het leven te gevendoor
middel van creatieve expressie.
Zingen voor je Leven doe je in een koor
en waar je in alle vrijheid je eigen stem
kan ontdekken. Tijdens de repetities
wordt zang ingezet als een creatief mid
del. Door te zingen wordt uiting gegeven
aan gevoelens. Zo geeft zingen lucht,
biedt het troost en schept het ruimte
voor nieuwe kracht en energie.
Zingen voor je Leven is het landelijke
korennetwerk van stichting Kanker in
Beeld. Naast stembevrijding en in con
tact komen met je innerlijke kracht,
zingen alle koren repertoire. Zangerva
ring en noten kunnen lezen is niet nodig.
Ieders stem en inbreng is mooi genoeg
om mee te doen.
Repetitiedata 2018: we repeteren in de
oneven weken op dinsdagochtend van
10:00 tot 12:00 uur:
9 + 23 oktober, 6 + 20 november,
4 + 18 december
Kom gratis en vrijblijvend een keer
gezellig meezingen!
Begeleiding/inschrijven/informatie:
Nancy Meijer; nancy@nancymeijer.nl
Donderdag 25 oktober:
Auditie productiegroep Jeugdtheater
school Annatheater

Jeugdtheaterschool Annatheater houdt
op donderdag 25 oktober audities voor
de theaterproductie die eind september
2019 in première zal gaan.

Ben jij gek op theater en niet van het
podium weg te slaan? Wil jij graag
meedoen in een echte theaterproductie?
In deze groep krijgen jongeren de
mogelijkheid om hun talent te laten zien
en te ontwikkelen en maken we samen
een echte theatervoorstelling.
De repetities zijn elke donderdag van
19.00 tot 21.00 uur een aantal keren
in het weekeinde. Er wordt contributie
gevraagd om deel te nemen aan deze
productie.
Data: donderdag 25 oktober
Tijd: van 19.00 tot 21.00 uur

regie: Pieter Bouwman
entree: € 15,00 aanvang: 20:30 uur
kaarten: www.annatheater.nl
info: www.fabianfranciscus.com

Geïnteresseerd? Neem contact op met
Lavínia Germano: telefoon: 06-44369288
/ laviniagermano@annatheater.nl
Zaterdag 27 oktober: Vlafeest
Cabaretier Fabian Franciscus vertelt
over zijn missie als professioneel
autist.

Fabian verteld in zijn voorstelling ‘VLA
FEEST’ over hoe hij steeds beter kan
doen alsof hij minder last heeft van au
tisme. Behalve als hij moe en zichzelf is
dan. Behoudens die momenten lukt dat
met vallen en opstaan eigenlijk ook wel
telkens ietsje beter. Dit levert een zeer
humoristische voorstelling op over hoe
hij zich verhoudt tot de maatschappij.
Owja, ook zal er natuurlijk over vla wor
den gesproken. Op een strikt fatsoen
lijke manier uiteraard, dat wel.
Bio
Fabian won in de fameuze ‘The Comedy
Store’ in London een comedywedstrijd
uit 35 deelnemers. Hij won het Leeuw
arder Cabaret Festival en de Comedy
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Slam en speelde naast de finalistentour
in Nederland en België o.a. in de grotere
comedy clubs van New York, Berlijn,
Stockholm en Londen. Daarnaast was
hij o.a. te zien als acteur in ‘What The
#Hack (AVROTROS) en speelde hij
de hoofdrol in een commercial voor
Centraal Beheer Achmea. Ook bracht hij
in Juni 2017 samen met Daim Vega de
track ‘Feel Alive’ uit.

Het Annatheater is gelegen aan de
Engelseweg, 1 minuut lopen van het NSstation. Het adres is: Floreffestraat 21a,
Helmond. Telefoon: 0492 475255,e-mail:
info@annatheater.nl
Voor meer informatie kijk op:
www.annatheater.nl
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Vrijwillig maar niet vrijblijvend
Dian Hoogers en Jack Lagrand,
Tennisvereniging Dierdonk
Zoals u weet is vrijwilligerswerk nooit
vrijblijvend. Je zet je in voor anderen
en dan wordt er op je gerekend. Ook
deze maand een interview met twee
vrijwilligers die óf in Dierdonk wonen
óf in Dierdonk vrijwilligerswerk doen!
Voor deze aflevering toog ik naar het
paviljoen van tennisvereniging Dier
donk. Dian Hoogers, genomineerd door
Antoine ven Bragt, had Jack Lagrand
gevraagd mede aanwezig te zijn.
Buitensport
Vol enthousiasme vertellen Dian en
Jack me meteen dat tennis
vere
ni
ging Dierdonk de enige buitensport
vereniging in onze wijk is waar actief
sport bedreven kan worden. Tennissen
kan op nagenoeg elke leeftijd. En dat
heeft tot gevolg dat bij TV Dierdonk
zowel de opa en oma als hun kinderen
én hun kleinkinderen lid zijn in sommige
gevallen. Bovendien kan tennissen
op 7 dagen in de week en doordat de
vier moderne banen gemaakt zijn met
Advantage RedCourt, een soort kunst
gravel, zijn ze het hele jaar door bespeel
baar, mits er geen vorst in de grond zit
of dat er sneeuw ligt.

zo gek als je je beseft
dat eten (bereiden)
de specialiteit is van
Jack. Dit was een
geweldige avond die
een spin-off kreeg in
de wekelijkse tossavond Elke maan
dagavond is de club
toegankelijk
voor
elk lid dat wil komen
spelen. Gezelligheid
staat hier voorop.
De nazit van de wed
strijden kent dan
ook steevast een
maaltje
bitterbal
len. Dat idee is door Jack ge-initieert.
En ook al regent het, bij TV Dierdonk is
het op maandagavond gezellig met bier
en bitterballen! Jack maakt na elke tossavond een verslagje op de mail voor
alle leden van de gebeurtenissen van
die avond. Het is een soort nieuwsbrief
geworden die met de nodige humor
doorspekt wordt. De naam van de
nieuwsbrief is Tossiditossi.

Barcommissie
Dian Hoogers is hoofd barcommissie en
vanuit dien hoofde ook in het bestuur
betrokken. Ze is door haar man, die
vele jaren de banen en de rest van het
terrein verzorgde, aan dit bijbaantje
gekomen. Dian heeft haar best gedaan
de barcommissie nieuw leven in te
blazen en deed daarvoor een beroep op
eerst haar damesteam en daarna ook
een herenteam. Nu zijn er 12 mensen in
die commissie actief en daarbij wordt nu
geput uit de diverse specialiteiten van
elk van de actieve mensen. Vanuit hun
eigen kracht, interesse en vaardigheid
werken zij mee om de club gezellig,
levendig en bruisend te houden.

Nieuwe leden
Jack doet met Dian erg zijn best om
het de leden naar de zin te maken. En
via die weg proberen zij nieuwe leden
voor de club te werven. Dat Dierdonk
langzaamaan aan het vergrijzen slaat,
merken ze bij TV Dierdonk ook. De
jeugdleden zijn inmiddels zo ver dat ze
gaan studeren. Dat betekent verhuizen
naar de grotere steden en vaak niet
meer terugkomen naar Dierdonk. En
aangezien het aantal jonge kinderen
in onze wijk ook aan het afnemen is, is
ledenaanwas van onderaf niet zo groot
meer. Maar niet alleen voor jeugdleden
heeft men bij de tennisvereniging
nog ruimte, ook volwassenen zijn van
harte welkom. De toss-avonden zijn
een uitgelezen gelegenheid om kennis
te maken met de club en zijn leden.
Nieuwe leden worden met open armen
ontvangen!

Tossiditossi
Jack is de man achter de maandagavondtoss-avond. Voor het jaarlijkse clubfeest
heeft hij de afgelopen editie het Dolce
Vita-evenement verzorgd waarbij de
clubleden aan lange tafels van een echt
Italiaans drie gangendiner met keuze uit
diverse gerechten konden genieten. Niet

Open toernooi
Vanzelfsprekend was er een bijdrage
van TV Dierdonk aan de nationale
sportweek die Helmond als middelpunt
had.
Maar nóg leuker wordt het Open Toer
nooi dat tussen 27 oktober en 3 novem
ber gaat plaatsvinden. Het jaarlijks
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terug
kerende toernooi is open voor
iedereen die wil komen tennissen in
een duo. Dat kan een damesdubbel, een
herendubbel of een mixed dubbel zijn.
Gepeeld wordt er in een poulesysteem
waarbij u tenminste twee wedstrijden
zult spelen. Inschrijven kan t/m 14
oktober.
Ontmoeten
Tennissen kan, zoals al eerder gezegd,
op nagenoeg elke leeftijd. Je kunt het
spelen met je buurvrouw, met je neefje,
met je collega, met je oma, met je
partner, met je zoon … verzin het maar.
Het tennispark ligt op een heel erg
veilige plek in de wijk. Voor kinderen
een prima plek om te bereiken zonder
begeleiding.
TV Dierdonk wil daarbij een ontmoe
tingsplaats bieden voor mensen uit
onze wijk. Dian en Jack maken zich er
hard voor. De club én de wijk willen ze
graag (nieuw) leven inblazen. De nieuwe
energie die TV Dierdonk sinds enige tijd
heeft, willen zij graag verder uitbouwen.
Stokje
Aan het einde van het interview wordt
het stokje doorgegeven. Dian en Jack
nomineren xxxxxxxxxxxxxxx. In de
volgende Gazet kunt u meer te weten
komen over deze actieve wijkgenoot.
Fijn Dian en Jack, dat jullie niet alleen
in TV Dierdonk maar ook in de wijk
Dierdonk willen investeren met jullie
energie, ideeën en enthousiasme. Dat
gaat vast en zeker aanslaan!
Mirjam van der Pijl
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Daarom Smits&Smits
• Eigen atelier
• Gratis advies
• Advies aan huis
• Gratis inmeten
• Ruim 30 jaar ervaring

onze Facebook-pagina:

www.smitsensmits.nl

best
Oogmeting
+
Reparaties
GRATIS

Laat u verrassen op

facebook.com/smitsensmits

Optiek
mode
op z’n

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

Voor BRILLEN en CONTACTLENZEN
Het oude Egyptische schrift benodigd vooor de prijspuzzel

Huijskensstraat 21 • 5706 XA Helmond (Brandevoort)

Carnaval 2019 de aftrap op 2 november
Wat gaan we nog meer doen in het Jubileumjaar?
Prinsbekendmaking
Op 2 november 2018
zal de prins van de
in
2019
jubileerende
carnavalsvereniging
de
Rampetampers voor 2019
bekend worden gemaakt.
Wie zal als jubileumprins
dit seizoen de scepter gaan
zwaaien? Laat u verrassen
en kom op 2 november naar
onze residentie de Fonkel
in Helmond. De toegang is
gratis en voor alle leeftijden.
Om 20.30 uur zal Prins
John d’n Twidde nog even
laten zien wat nu echt
carnaval is. Na ontvangst
van de gastverenigingen zal hij nog eenmaal voorgaan in
het feestgedruis, om vervolgens de artikelen behorend bij
zijn prinselijke waardigheid bij de voorzitter in te leveren.
Vervolgens zal dan de nieuwe prins van de Rampetampers,
alweer de 55e aan de aanwezigen worden gepresenteerd.
Als de nieuwe prins bekend is, zal samen met de bezoekende
verenigingen en alle bezoekers een gezellig feest gehouden
worden, waarbij de nieuwe prins gefeliciteerd kan worden en
hij kan laten zien zijn mannetje te staan in het feestgewoel.
De muziek is in handen van DJ Patrick

Rampetampers 55 jaar gaan voor het goede doel.
Zoals u bovenstaand leest, bestaan de Rampetampers in
2019 55jaar. Dit willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Het eerste grote optreden van onze nieuwe Prins is dan ook
bij een benefiet amusement/kletsmiddag in de Fonkel op
zondagmiddag 16 december. Het idee is van onze nog huidige
Prins John d’n Twidde, en het doel is om geld in te zamelen
voor de Stichting Energy4All (http://energy4all.nl/) (Giro
4403). Deze stichting zet zich in om onderzoek te financieren
naar de ontwikkeling van medicijnen voor een zeldzame
stofwisselingsziekte.
De reden om dit doel te kiezen
is dat de ons welbekende kletser
Hans Eijkemans een kleindochter
heeft die deze zeldzame stofwisselingsziekte heeft.
Ondertussen zijn er al diverse
amusementsgroepen en kletsers
die hier voor belangeloos hun
medewerking hebben toegezegd.
De nadere invulling van deze
middag leest u in de volgende Gazet, alsmede de prijs van de
kaartjes en waar ze verkrijgbaar zijn.
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Vrijdag 2 November
Prinsbekendmaking
Zondag 16 december
Benefiet amusement/kletsmiddag
Zaterdag 2 februari 17.00 uur
Carnavalsmis in de St. Jozefkerk
Zondag 3 februarI
Jubileumreceptie
Zaterdag 8 februari
Zittingsavond de Fonkel/Rampetampers
Zaterdag 23 februari
Zittingsavond Rampetampers/de Fonkel
Maandag 4 en dinsdag 5 maart
Feestelijke middagen voor de kinderen
Gezellig samenzijn.
Na de kerkdienst is er voor (oud)leden een gezellig samenzijn
in de Fonkel. Daar er in 55 jaren
vaak verhuisd word zijn vele
adressen en de e-mailadressen
van oudleden niet meer bekend
of up to date. Oud leden die het
op prijs stellen om uitgenodigd te
worden en de nodige informatie
te ontvangen betreffende het jubileum kunnen hun gegevens
doormailen naar secretaris@rampetampers.nl
Gezelligheidskienen
Iedere maandag (behoudens feestdagen en schoolvakanties)
organiseert CV de Rampetampers “gezelligheidskienen” in
de Fonkel aan de Prins Karelstraat 131 te Helmond. Er zijn
altijd leuke prijsjes te winnen, en natuurlijk in de koffieronde,
koffie. Het winnen van een prijs is natuurlijk leuk maar de
gezelligheid staat voorop. Graag zien wij u bij deze activiteit.
Zegt het voort, hoe meer mensen hoe meer vreugd, dus breng
ook de buurvrouw mee. (buurman mag ook). Voor informatie
www.rampetampers.nl. Aanvang 19.30 uur. Zaal open vanaf
19.00 uur. Tot ziens bij de Rampetampers in de Fonkel.

Meer info: secretariaat 0492-517210 of
secretaris@rampetampers.nl Zie ook www.rampetampers.nl
Facebook: www.facebook.com/rampetamper
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De kookmuts
Het is al weer oktober. Wist u dat door
de omschakeling van de zomertijd naar
de wintertijd de maand oktober in de
Europese Unie een uur langer duurt dan
de andere maanden van 31 dagen? Het is
ook de maand van de weegschaal en de
schorpioen. Een bekende weerspreuk is; Is

oktober warm en fijn, het zal een scherpe winter zijn. Het is
maar dat u het weet.
Nu de herfst er weer is, komt dit superlekker gerecht voor een
herfstige avond bijzonder goed uit.
Een laagje lamsgehakt, aardappelen en gestoomde witte kool,
dat zorgt voor een stevig en hartig gerecht.

Gazetmenu voor de maand oktober
Aardappelgratin met lamsgehakt
. . . . . . . . . . . . . voor 4 personen
Ingrediënten
800 g aardappelen vastkokend
600 g lamsgehakt
200 g geraspte kaas
¼ witte kool
2 blaadjes laurier
1 takje rozemarijn
2 tenen knoflook
½ liter room
½ liter melk
Peper
Zout
Boter
Noodmuskaat
Benodigdheden
Grote steelpan
Zeef
Mandoline
Ovenschaal

Verwarm de melk met de room en laat
zachtjes inkoken tot ongeveer de helft.
Haal van het vuur en houd apart.
Rasp de witte kool met de mandoline of
snijd fijn met een scherp mes. Stoom de
kool gaar in de stoomoven of kook ze
kort in wat gezouten water.
Smelt een klontje boter in een pan. Bak
het lamsgehakt krokant in de boter. Laat
het gehakt uitlekken in een zeef.
Schil de aardappelen. Snijd ze in fijne
plakjes met de mandoline of uit de hand
met een scherp mes.
Verwarm de oven voor tot 165 °C.
Wrijf de ovenschaal in met wat boter.
Leg een laagje aardappelplakjes
dakpansgewijs op de bodem.
Schep er een laagje witte kool over. Ga
verder met een laag aardappelplakjes
en het lamsgehakt. Strooi er een beetje
van de gemalen kaas over.
Leg weer een laag aardappelplakjes,

Bereidingswijze
Doe de melk met de room in een grote
steelpan. Kruid royaal met peper, zout
en nootmuskaat. Kneus en pel de
knoflooktenen. Leg de knoflooktenen
ook in de steelpan. Doe er rozemarijn en
laurier bij.

een laag witte kool en een laag
aardappelplakjes. Strooi er de rest van
de gemalen kaas over.
Giet de ingedikte room door een zeef
over de gemalen kaas.
Zet de ovenschaal 40 minuten in de
voorverwarmde oven. Dek eventueel
de laatste 10 minuten af met
aluminiumfolie zodat de bovenkant niet
te bruin wordt. Het gerecht is gaar als je
er gemakkelijk kunt doorprikken.
Serveren:
Serveer het gerecht direct.
Tip(s):
• De genoemde kruiden zijn voor de hele
gratin. Overdrijf dus maar wat met de
kruiden. Alleen dan krijg je voldoende
smaak.
• In plaats van lamsgehakt kun je ook
rundergehakt of gemengd gehakt
gebruiken.
• Ik gebruik een niet te sterke gemalen
kaas om het kindvriendelijk te houden,
maar je kunt gerust experimenteren
met de wat sterkere smaken
bijvoorbeeld geitenkaas, oude kaas of
blauwe kaas.
bron: De kookmuts.

De voorbereidingen beginnen weer……
Voor de kerstmarkt in Parkzicht.
Op zondag 9 december a.s. organiseren
we voor de vierde keer een kerstmarkt.
Gezien het succes van voorgaande
jaren, ondanks het soms slechte weer,
groeit aantal bezoekers en zijn zij zeer
enthousiast over het aanbod en de
organisatie.
Wij nodigen de creatievelingen in onze
wijk graag uit om hieraan deel te nemen.
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Beoefent u een leuke hobby, wilt u
anderen hier deelgenoot van maken en
wilt u uw producten verkopen?

op deze manier om wederom van
de kerstmarkt Dierdonk in Parkzicht
een succes te maken.

Geef u dan op om deel te nemen en zorg

Opgeven kan – graag vóór 15 oktober
a.s. -bij:
Marié Jose Hoebers, telefonisch
te bereiken op: 51 01 08 of Ineke
van Lierop, telefonisch te bereiken
op: 51 05 28 of per e-mail naar:
vanlierop.rene@upcmail.nl
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Jeugdprijspuzzel. Win een boekenbon!
Afgelopen maand hadden we de ganzenbordwoordenzoeker.
Tellen en schrijven op de stippellijntjes Soms kwam je op
een vak waarbij je door werd verwezen, soms vooruit, soms
achteruit. Uiteindelijk kwam je bij vakje 40 uit die je op de
taart bracht.
Taart is er als er ietst te vieren valt. De oplossing had er dan
ook van alles mee te maken. De juiste oplossing was dan ook
“Vijfentwintig jaar dierdonk tijd voor een feestje”. Hij was
niet moeilijk,en het aantal deelnemers wel in de stijgende lijn,
16 in totaal, maar nog steeds niet het minimaal gestelde van
20. Wat we wel zien is dat de puzzelaartjes jonger worden.
We geven jullie deze maand nog een nieuwe kans om de 20
inzendingen te halen. Blijft het bij te weinig inzendingen dan
vindt je voorlopig op deze pagina nu nog de laatste prijspuzzel.
Dus kinderen van Dierdonk ga puzzelen en vergeet deze niet
in te zenden.
Ook als je voor de eerste keer meedoet kun je al meteen in
de prijzen vallen. Uit de goede inzendingen van afgelopen
maand heeft Ivo Dolmans, bestuurslid van de Wijkvereniging
weer 3 willekeurige kinderen getrokken. Deze hebben
op 28 september hun prijs, zijnde een boekenbon van de
Ganzenveer, in ontvangst genomen. Op de
foto hienaast de gelukkige prijswinnaars.
Van Harte Gefeliciteerd!

Jasmijn Maas, Ronin Bieleveld en Floortje Burg

Doe jij ook mee?

Onze puzzelmaker is op vakantie naar Egypte
geweest. Daar heeft hij op de Spynx en de
Pyramiden een tekst gevonden uit het oude
Egypte. Hij kan het echter niet ontcijferen.
Wat hij wel weet is dat elk vakje een apart
woord vormt. Ook weet hij dat er tekens
zijn die verschillende letters kunnen zijn
en leteters die op verschillende manieren
worden uitgebeeld. Dus let op en denk na.
Wie van jullie kan het het ontcijferen? Je
vindt het oude Egyptische alfabet elders in
deze Gazet ergens tussen de advertenties.
Veel puzzelplezier.

Waar moet de oplossing naar toe?

De oplossingen van deze puzzel kun je bij voorkeur per mail
met als onderwerp “kinderpuzzel” opsturen naar:
puzzel@dierdonkgazet.nl of per post naar:
Gazet Kinderpuzzel
Schovenhorstweide 1
5709 SG Helmond.
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.

Oplossing doodles spelletjespagina 19

Onder de goede oplossingen verloten wij:
3 boekenbonnen van € 10,00.
Uiterste inzenddatum:

Zaterdag 13 oktober 2018.
Gazet oktober 2018
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Weet u het al

BAKEL HEEFT HET HELEMAAL, OOK IN DE HERFST
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.

Ondernemer van Bakel!
Hier had uw advertentie
kunnen staan.

ook autosleutels met

Informatie:
advertenties@dierdonkgazet.nl
telefoon 06- 40980106

www.automertens.nl

startonderbreker
VAN TIEL
BAKEL
KLAAR TERWIJL U WACHT

Oktober - Wildmaand
Nederlands boerderijwild
op onze menukaart

Voor uw frietwagen-catering
op locatie

Johan Slegers

reserveren bel.: 0492-342200
info@johanslegers.nl
Tel. 06 537 604 75

TOT ZIENS
IN
B A K E L!!

BS Dierdonk: schooljaar is weer gestart

Het jaar is weer van start gegaan!
Het thema van dit schooljaar is …
samen grenzen verleggen! Onze
onderwijskundige grens zijn we aan
het verleggen richting het meer
personaliseren van het leren. De eerste
stappen zijn al gezet dit schooljaar. Kijk
maar mee!
Kind en ouder aan het woord gesprek
ken
In plaats van de ouder aan het woord
gesprekken zijn wij gestart met de kind
en ouder aan het woord gesprekken.
Kinderen hebben zelf kunnen vertellen
wat zij willen leren, hoe zij graag wil
len leren en welke hulp ze daarbij
bruikbaar vinden. Daardoor gaat het
kind zich steeds meer eigenaar en
verantwoordelijk voelen over de eigen
ontwikkeling.
Hieronder een aantal memorabele
uitspraken van kinderen:
“Dan praten ze niet over mij, maar met
mij.”
“Nu hoor ik zelf wat de juf zegt, want
papa en mama vergeten vaak dingen.”
Wat zou je graag willen leren? “Met
mijn ogen dicht lego bouwen.”
“Ik kan eigenlijk alles al. Maar iets
planten, dat heb ik nog nooit gedaan.”
Waar ben je trots op? “Dat ik twee lieve
juffen heb!”

Trektocht
Door groep 7
De groepen 7a en 7b zijn op trektocht
geweest. De trektocht is een jaarlijkse
voetocht door de natuur, waarbij
groepsvorming een belangrijk onderdeel
is.
Leest u maar mee over de ervaring van
een van de kinderen:
Eerst 11 kilometer lopen en lopen, en
we kwamen aan bij de eerste blokhut.
We hebben lekker macaroni gegeten.

blokhut in Bakel kwamen hebben we
onze spullen klaargemaakt en was er
een bonte avond met patatjes.
Geschreven door Rens uit groep 7
Aan de slag in groep 3
Het schooljaar is weer begonnen. Ook in
groep 3A wordt er weer hard gewerkt.
Een klas vol enthousiaste kinderen die
graag willen leren lezen, schrijven en
rekenen. De eerste letters en woorden
zijn al geleerd. De kinderen kunnen zelfs
al een beetje lezen!

En we hebben een leuke ‘Ik hou van
Holland’ avond gehad. Twee teams
tegen elkaar. Toen we gewekt waren
door hey word is wakker van Samson
en Gert waren we weer klaar voor
de volgende dag. En gingen weer 11
kilometer lopen. Toen we bij de tweede

Kunstmenu
De groepen 5 en 6 zijn op excursie
geweest naar de Cacaofabriek. Zij
hebben daar deel genomen aan twee
dansworkshops van UrbanMatterz. De
kinderen hebben kennis gemaakt met
Hiphop en Breakdance.

De aula
De aula is omgetoverd tot de oase van
groep 4, 5 en 6.
In de oase is er de ruimte om groep
doorbrekend samen te werken. Ook is
het mogelijk om met een kleinere groep
kinderen met eenzelfde hulpvraag of
doel aan het werk te gaan. De oase
biedt de begeleiding om het gepersona
liseerde leren te realiseren.
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Nieuwsbrief N279
430 unieke zienswijzen op ontwerp- Provinciaal Inpassingsplan
Op het ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de
uitbreiding van de N279 Veghel-Asten is goed gereageerd
door omwonenden en belanghebbenden. Na een eerste
controle op dubbelingen, 430 unieke zienswijzen. Daarnaast
is er door 515 personen een soort petitie ingediend met
als boodschap om de hele weg meteen in 2x2 rijstroken
aan te leggen. Verder zijn er veel reacties over de geplande
omleiding van de N279 bij de Helmondse wijk Dierdonk.
Een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) is een soort bestem
mingsplan, maar dan op provinciaal niveau. Het legt geen
ver uitgewerkt ontwerp van de N279 vast, maar regelt het
ruimtebeslag. Het PIP maakt het toekomstig ontwerp met
bijbehorende maatregelen mogelijk. Ook zorgt het PIP dat
aan wettelijke maatregelen wordt voldaan, onder andere
op het gebied van geluid. Verder geeft het PIP aan in welke
gebieden extra eisen gelden, bijvoorbeeld omdat er sprake
kan zijn van archeologische vondsten. Het ontwerp wordt
door een nog te contracteren uitvoeringspartij uitgewerkt
en naar verwachting in 2020 definitief gemaakt. Ook hierbij
worden de projectpartners en de omgeving betrokken.

In veel gevallen gebeurde dit digitaal, maar er kwamen ook
reacties binnen via de post, per e-mail of via Brabantloket.
De provincie Noord-Brabant bestudeert momenteel alle
zienswijzen. Daarbij kijkt de provincie of ze aanleiding geven
om de plannen voor de N279 verder aan te scherpen en te
verbeteren. Beantwoording van elke zienswijze is terug te
vinden in een Nota van Zienswijzen.
De Nota van Zienswijzen wordt samen met het aangepaste
ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan ter besluitvorming aange
boden aan Provinciale Staten. Provinciale Staten stellen naar
verwachting eind 2018 het definitieve PIP vast. Dit definitieve
PIP komt naar verwachting begin 2019 ter inzage te liggen.
In dit plaatje is de geografische herkomst van de zienswijzen indicatief aangewezen.

Vervolg

Belanghebbenden konden tot 9 juli 2018 een zienswijze in
dienen op het ontwerp-PIP voor de N279 Veghel-Asten.

Frans Smits, kavelruilcoördinator

‘Doe
mee en haal eruit wat erin zit’
De aanpassingen aan de N279 Veghel-Asten blijven niet Veghel-Asten om namens de provincie actief op zoek te gaan
zonder gevolgen voor (agrarische) bedrijven. Met name waar
de nieuwe omleiding is gepland heeft de doorsnijding van
(agrarische) kavels grote consequenties voor de eigenaren.
Hier, maar ook elders langs het traject, dient grond
verworven te worden. Niet alleen voor de aanpassingen
aan de weg maar ook voor landschappelijke inpassing van
de weg in de omgeving. In het verwervingsproces speelt
zogenaamde ruilgrond een belangrijke factor. Als eerste
wordt getracht om de eigenaar waarvan grond nodig is te
compenseren met geschikte ruilgrond. Kavelruilcoördinator
Frans Smits is sinds begin 2018 voor het project N279

naar beschikbare gronden in de omgeving en deze grond als
ruilgrond in te brengen bij de gesprekken met eigenaren.
Smits is zo’n tien jaar actief als kavelruilcoördinator. “Ik was
zelf veehouder, maar had geen opvolger en heb daarom
het bedrijf verkocht. Toen ik werd gevraagd als kavel
ruilcoördinator in het Land van Heusden en Altena, waar ik
mijn boerderij had, heb ik daar ‘ja’ op gezegd. Zo ben ik dit vak
ingerold. Mijn achtergrond als boer is een voordeel. Ik spreek
de boerentaal, weet wat grond en het bedrijf betekenen
voor agrariërs. Daardoor verlopen de gesprekken aan de
keukentafel net wat makkelijker.”

Keukentafel

Frans Smits, kavelruilcoördinator
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De meeste agrariërs die worden geraakt door de vernieuwing
van de N279 hebben Smits al op bezoek gehad. “Dit is niet
iets wat je even snel regelt. Daarvoor brengt het onderwerp
teveel emotie met zich mee. Zeker als het om een kavel gaat
waar de boerderij zelf op staat, een zogenoemde huiskavel. Ik
laat mensen aan de keukentafel hun verhaal doen. Vaak kom
ik ook meerdere keren langs. Ik inventariseer wat hun wensen
zijn. Willen ze de grond het liefst verkopen of heeft ruilen met
een ander perceel hun voorkeur?
Sommige agrariërs willen niet alleen grond ruilen, maar het
liefst nog enkele hectaren er bij kopen. Ook die wens neem
ik mee.”

Nieuwsblad voor Dierdonk

Wanneer agrariërs kiezen voor ruilen, gaat Smits op zoek
naar geschikte grond “Het laatste woord is natuurlijk altijd
aan de provincie. Zij moet de grond immers aankopen. Met
de grondverwervers van de provincie overleg ik daarom
intensief. Ik adviseer agrariërs om nu mee te doen en eruit
te halen wat erin zit. Mijn ervaring is namelijk dat met een
eventuele onteigeningsprocedures de agrariërs er vaak zelf
niet beter van worden: zowel financieel als emotioneel gezien
niet.”

Extra kwaliteitsimpuls voor Bakelse Beemden en
Goorloop/Keldonk
Bewoners, gemeenten, waterschap en andere belangheb Werkateliers
benden denken actief mee over de ruimtelijke inpassing van
de kwaliteit in het landschap van de N279 Veghel-Asten. Zij
weten immers het beste wat hun woon- en werkomgeving
nodig heeft en waar risico’s liggen.
Het meedenken gebeurt onder andere in de vorm van zo
genoemde werkateliers. Hierin kunnen ze hun vragen,
maar vooral ook suggesties en ideeën kwijt. Tot kerst 2018
focussen twee werkateliers zich op de deelgebieden Bakelse
Beemden en Goorloop/Keldonk. Deze gebieden krijgen een
extra kwaliteitsimpuls.

De werkateliers moeten input opleveren voor de inrichtings
plannen van beide gebieden. De inrichtingsplannen gaan
onder andere in op ruimtelijke kwaliteit, recreatie, groen,
water en waterberging en agrarische activiteiten. Bureau
MTD landschapsarchitecten uit ’s-Hertogenbosch organiseert
en begeleidt deze werkateliers. Dit bureau heeft veel ervaring
met het betrekken van de omgeving bij inrichtingsplannen. Zo
heeft MTD landschapsarchitecten bij de N279-Noord deze rol,
naar tevredenheid van alle betrokkenen, vervuld.
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Veel deelnemers hebben in een eerder stadium van het pro
ject ook al mee gedaan aan werkateliers van de N279 VeghelAsten. Andere deelnemers reageerden op een oproep in de
vorige nieuwsbrief. De eerste bijeenkomsten van deze nieuwe
werkateliers zijn op woensdag 12 september 2018 (Bakelse
Beemden) en donderdag 13 september 2018 (Goorloop/
Keldonk).
In de werkateliers wordt samen met de deelnemers, partners
en specialisten van de provincie Noord-Brabant bekeken
welke wensen en mogelijkheden er zijn om deze gebieden een
extra kwaliteitsimpuls te geven. De aanvullende suggesties
worden meegenomen in de definitieve inrichtingsplannen.

Digitale omgeving

Deelnemers aan de werkateliers zullen toegang krijgen tot
een digitale omgeving. Hier kan men de relevante informatie
en (tussen)producten van de werkateliers inzien.
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Uw oprit of terras opnieuw laten leggen ?

www.htnvloerentuin.nl

De verharding hergebruiken of nieuwe ?
Informeer naar de mogelijkheden
Al vanaf € 15,- all-in pm2

VERHARDINGEN
Carnaval 2019
wij trappen af op:
Vrijdag 2 November

met de
Prin bekendmakin
aanvan 20 30 uur
met medewerking van diverse
carnavalsverenigingen
en DJ Patrick

in de fonkel

0492 - 51 78 61
•
•
•
•
•

Engelseweg 200 a
5705 AJ Helmond
tel: 0492 792499

Ook voor particulieren!

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

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

Prins Karelstraat 131, 5701 VL Helmond

www.rampetampers.nl - secretaris@rampetampers.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

Y

3e Burendag “elkaar ontmoeten”
Buurtpreventie team Dierdonk Veen
geul organiseerde voor de 3e maal
Burendag
Het buurtpreventie team Dierdonk
Veengeul heeft op zaterdag 22
september voor de 3e maal op rij
de Burendag georganiseerd. De
week voorafgaand aan de burendag
hebben alle buurtbewoners informatie
ontvangen van de brandweer. Deze
informatie bestond uit een deurhanger
kaart over brandpreventie en een info
sticker over koolmonoxide vergiftiging.
Voor ons team was dit een mooie
gelegenheid om de burendag nogmaals
onder de aandacht te brengen.
Samen met Applause Productions
uit Dierdonk werden een grote tent
en een springkussen opgebouwd. De
buurtbewoners werden tussen 14 en
18 uur ontvangen op het veldje aan
de Korte Geer. Voor de koffie, thee en
limonade hebben we weer een bijdrage
vanuit de wijkraad mogen ontvangen.
Het was de gehele middag gezellig druk.

Het weer was echter niet zo goed als
de afgelopen jaren. Tegen het einde
van de middag begon het te regenen
en moesten we de tent echt gaan
gebruiken.
“Elkaar ontmoeten”, kennismaken en
gezellig bij kletsen was dit jaar ook het
thema. Tijdens deze middag werden we
door Cafetaria Plus De Smuller Dierdonk
getrakteerd op lekkere snacks. Dit werd
zeer gewaardeerd. Het springkussen
was gedurende de gehele middag druk
bezet. Het viel ons op dat de afgelopen
drie jaar dezelfde buurtbewoners
aanwezig waren en in de directe
buurt van onze Buurtpreventie team
leden wonen. Mocht er een vierde
editie komen dan proberen we hier
verandering in te brengen. Het doel van
Burendag is om ook kennis te maken
met buurtbewoners die je bijna nooit
ziet of spreekt.
Buurtpreventie team Dierdonk Veengeul
dankt u voor uw komst!

Dierdonk huiskamerconcerten
In onze wijk Dierdonk zijn ongetwijfeld veel mensen die
met muziek bezig zijn en die het misschien leuk vinden om
anderen daarvan te laten meegenieten. In overleg met de
wijkvereniging heb ik het plan opgevat om in Dierdonk eens
te checken of er voldoende belangstelling bestaat voor
Huiskamerconcerten. We denken hierbij aan het volgende:

Voorafgaand aan de optredens zal bekend
gemaakt worden wat voor optredens er
gaan plaatsvinden en wat je daarvan kunt
verwachten. Aan de hand daarvan kun je als
luisteraar je plan maken welke concerten je
wil gaan bezoeken om vervolgens je route te
bepalen.
We zoeken:
Muzikanten/zangers die optredens willen gaan verzorgen.
Maak je alleen of samen met anderen muziek, en is dit
geschikt om anderen op deze middag daarvan te laten
genieten. Dan is dit misschien iets voor je/jullie.

Op een zondagmiddag in Juni 2019 willen we op een aantal
plaatsen in de wijk huiskamerconcerten laten plaatsvinden.
Er zullen 5 of meer adressen zijn waar een of meerdere
muzikanten 5 optredens van 20 minuten gaan verzorgen voor
een steeds wisselend publiek. Het kan in je huiskamer, tuin, in
een tent op je oprit of ergens anders in de wijk.
We denken hierbij aan een breed scala van zang en muziek. De
kwaliteit en niveau willen we niet vastleggen, wel dat het een
optreden is dat waard is om gezien en gehoord te worden.

Gazet oktober 2018

Mensen die hun huiskamer open willen stellen voor
optredens.
Mogelijk zijn er mensen die graag optredens willen gaan
verzorgen maar zelf niet een geschikte plek hebben. Voor
deze mensen zoeken we een huiskamer/tuin waar dit wel zou
kunnen plaatsvinden.
Heb je interesse, stuur dan een email naar:
toondankers6@gmail.nl
Heb je in je kennissenkring mensen die muziek maken en
misschien deze optredens zou willen gaan verzorgen? Zou je
hen dan hiervan op de hoogte willen brengen?
Hopelijk is er voldoende belangstelling en gaat dit bijdragen
aan een muzikale cultuur in onze prachtige wijk.
Toon Dankers
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Welkom bij peuterspeelzaal Hummeldonk
In het boek gaan de peuters ook een
gele zon verven en dat hebben wij ook
gedaan!

Dit schooljaar zijn wij gestart met het
thema WELKOM. Welkom zijn bij ons
alle nieuwe peuters en hun ouders,
maar ook natuurlijk de kinderen die
na de zomervakantie weer bij ons
komen spelen. Tijdens dit thema
schenken we extra aandacht aan het
veilig en vertrouwd voelen op de
peuterspeelzaal, hierbij helpt een vast
dagritme, de liedjes die we voor de
vaste momenten zingen en het oefenen
van de namen van alle peuters. Ook
lezen we voor uit het boekje “Twaalf
kleine peuters” In het boek gaan er ook
2 kinderen voor de eerste keer naar
de peuterspeelzaal. Een herkenbaar
boek voor de peuters. Dit helpt om ze
snel veilig te voelen bij Hummeldonk,
want het is best even spannend zonder
pappa en mamma...

Sinds dit schooljaar zijn PEUTERS
VANAF 2 JAAR WELKOM om te
komen spelen. Voor informatie kunt
u een kijkje nemen op onze website
www.spring-kinderopvang.nl hier kunt
u ook een aanvraag doen voor een
rondleiding. Al ruim 20 jaar is Hummeldonk
een peuterspeelzaal waar de kinderen
uit Dierdonk en omgeving kunnen
komen spelen. En “leren” want
spelenderwijs is het een opstapje voor
de basisschool. We werken al diverse
jaren met geschoold personeel en
met de VVE methode Startblokken
en we volgen de kinderen in hun

ontwikkeling dmv de methode KIJK!
Waar ook de Dier
donk
school mee
werkt.
U bent van harte welkom bij peuter
speelzaal Hummeldonk.

Toneelgroep Maskerade uit Helmond is met spoed op zoek
naar een mannelijke speler tussen de 25 en 40 jaar oud.
Heb jij (enige) ervaring met toneelspelen en lijkt het je een
uitdaging om mee te doen aan een bijzondere productie van
Toneelgroep Maskerade in een hele mooie rol, reageer dan
snel. Misschien ben jij de persoon waar we naar uit kijken.
Stuur
zo
spoedig
mogelijk
een
email
naar
maskeradehelmond@upcmail.nl, met foto en vermelding van
je naam, achternaam, telefoonnummer en leeftijd.
Verdere informatie over onze club kun je vinden op
www.maskeradehelmond.nl
We zien je reactie graag tegemoet!
Groetjes van Toneelgroep Maskerade
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Ook zin in een nieuw avontuur?

leerlingen van onze wijken vrije inloop
dagen, je kunt dan zonder enige ver
plichting komen kijken en mee doen om
te ervaren of scouting ook iets voor jou
kan zijn. Probeer het eens en kom eens
binnen, je hoeft je daarvoor niet aan te
melden!

Kom dan naar de scouting inloopdagen!
Vind je het ook leuk om samen buiten te
spelen, te knutselen, nieuwe dingen te
ontdekken, kamperen, tochten maken,
naar de bossen, toneel & drama, sport
en spel, etc. Misschien is Scouting
dan wel iets voor jou, want er is geen
afwisselendere vrijetijdsbesteding dan
scouting. Scouting heeft uitdagingen
voor elke avonturier in de dop. En nu
bieden we jou de kans om te komen
kennismaken met Scouting Paulus
Helmond-oost /dierdonk

Hieronder kun je zien afhankelijk van je
leeftijd bij welke speltak je kunt komen
kijken.
Bevers, 4-5-6 jaar, vrijdagavond 5 & 12
oktober van 18.30 – 20.00 uur
Welpen, 7-8-9 jaar, donderdagavond 4
& 11 oktober van 18.30 – 20.30 uur

Welpen, 7-8-9 jaar, zaterdagochtend 6
& 13 oktober van 10.00 – 12.00 uur
Scouts, 10-11-12 jaar, vrijdagavond 5 &
12 oktober van 20.00 – 22.00 uur
Onze blokhut kun je vinden aan het
kanaal in Helmond-oost richting Dier
donk. Zet je auto op de parkeerplaatsen
in de Fokkerlaan / Lindbergplein. (je
mag niet parkeren op de ventweg bij
de achteringang van de blokhut) Loop
vandaar uit richting het kanaal en dan
onder het viaduct door en je komt bij de
hoofdingang van onze blokhut. (volg de

In de eerste twee weken van oktober
organiseren we voor alle basisschool

borden scouting) Het is natuurlijk nog
beter om met de fiets te komen!!!!
Meer informatie over onze scouting
groep kunt u vinden op onze website
www.scoutingpaulus.com
www.facebook/scoutingpaulushelmond
info@scoutingpaulus.com
instagram.com/scoutingpaulushelmond
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Fysiotherapie
Helmond
•
•
•
•

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.

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

www.ruyssenaars-vdbroek.nl
R.J. van Hagen TANDARTS
0492-556
156
A
0
Coendersberglaan 42
5709 MA
M Helmond - Dierdonk
Voor professionele
in
p
n l tandheelkunde
and
i een
e prettige
p tti omgeving.
i

w.
t
e .
www.tandartsvanhagen.nl
laat u verrassen in onze
prachtige showroom
Oktober vloerenmaand

EEN VERTROUWD
ADRES VOOR HET
PLAATSEN OF
LEVEREN VAN

Op alle vloertegels uit onze showroom, 25% korting
Vanaf 50m2
Bezoek onze showroom voor meer acties

BADKAMERS

*Vraag naar de voorwaarden

TEGELVLOEREN

Mierloseweg 288

•

Helmond

•

0 4 9 2 - 5 4 4 76 4

•

COMPLETE
EN

www.bbtegels.nl

Parochie H. Lambertus
Nieuw: Geloofscursus “Augus
tinus als venster op ons leven:
wij zijn reizigers op weg naar
God.“

Het kan nog nèt: Aanmelding
Eerste Communie 2019, ouder
avonden tweede week van
oktober

Data : Zes woensdagavonden 20:00 –
22:00 uur, van oktober 2018 t/m maart
2019.

Zoals we in de vorige Gazet al meldden,
is het in deze periode tijd om na
te denken over de ‘Eerste Heilige
Communie’ in 2019. Kinderen in groep
4 van de Dierdonkschool hebben als
het goed is, informatie in de klas gehad.
Als uw kind in groep 5 of 6 zit, kan het
gewoon meedoen, alleen krijgt u dan
geen info via de school.

Locatie: zaal Jozefkerk Tolpost 1.
Toegang gratis. Data volgen nog, u krijgt
deze rechtstreeks als u zich aanmeldt of
contact opneemt.
1. Openingsbijeenkomst: Augustinus
zocht naar een beter leven en vond
God.
2. Bijbel: Bijbellezen, hoe doe je dat?
3. Jezus: Wie is Hij en wat wil Hij ons
leren?
4. Kerk: De katholieke Kerk en haar
betekenis.
5. Leven: De zaligsprekingen, het
dubbelgebod van de liefde en de
deugden.
6. Lijden: De wonden van de mensen en
Gods helende zorg.
De bijeenkomsten worden geleid door
Ingrid van Neer-Bruggink, Lodewijk
den Breejen en de pastores Seidel en
Koopmans.
Info bij: 0492840669
l.denbreejen@bbhmail.nl of:
ingridcascia@gmail.com.

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.
Op Zaterdag 25 mei om14:00 en
Hemelvaartsdag 30 mei om 11:30.
De enige mogelijkheid in te schrijven
is op de informatie-bijeenkomst met
alleen de ouders, U ontvangt dan
belangrijke informatie en ook materia
len. Ook dit jaar zal een gedeelte van
de voorbereiding via een online leer
programma 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.
Informatieavonden: Maandag 8-10,
woensdag 10-10, donderdag 11-10
om 19:30 u. in de zaal St. Jozef, Ingang
Tolpost/Prins Karelstraat

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 H.W. Dings
(522109
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Bereikbaarheid:
Centraal parochiekantoor: Tolpost 1, 5701 HE Helmond.
(ingang onder de kerktoren Jozefkerk)
( 0492 – 522109 (werkdagen 9.30-12.30)
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.
In de wijken zijn enkele gemeenteleden
aanspreekpunt voor vragen en activi
teiten. Voor Dierdonk bestaat het wijk
team uit:
Ds. Corine Beeuwkes – van Ede
Speelweide 44, Bakel, ( 085-7604455
Hilgert Bos
Berkenheuveldreef 22
( 528741
Cathy Erbrink
Berkenheuveldreef 5
( 558281
Corrie Klop
Dierodonklaan 89
( 558808
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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Zorg-Saam
Als ik dit schrijf is morgen de startzondag
van het kerkelijk jaar. Het belooft een
feestelijke start te worden.
Dat is ook het moment dat het nieuwe
activiteiten programma wordt gepre
senteerd.
Het is een programma met een zo breed
mogelijk aanbod, zodat er voor jong en
oud wat te kiezen valt.

• Ontmoetingsgroep voor mensen die
een naaste verloren hebben.
• Leestafel
• Kind op schoot diensten
• Keetcafé 12-16 jarigen
• Ademtochten. Samen wandelen in de
bossen rond Helmond.
• Maand van de filosofie.
• Excursies.
• Vredestocht.

Aan de hand van het jaarthema ‘ZorgSaam’ buigen we ons over het zorg
hebben voor jezelf, de ander, de wereld
om je heen. Maar ook de zorg om jezelf,
de ander en de wereld om je heen.
Door er met anderen over te spreken,
de zorgen te delen, hopen we dat we er
samen voor zorgen om oog en oor voor
elkaar te hebben, te ervaren dat je er
niet alleen voor staat én te komen tot
activiteiten, die het ‘samen zorgen’ tot
uiting brengen.

Dit is slechts een greep uit het ‘ZorgSaam’ programma. Het is niet alleen
voor mensen die lid zijn van de
Bethlehemkerk. Iedereen die interesse
heeft en wil aanhaken is welkom.
Lezingen en gespreksgroepen beginnen
20.00 uur in de ontmoetingsruimte van
de Bethlehemkerk.
Vraag naar het complete programma bij
één van de wijkteamleden of kijk op de
site.

Enkele activiteiten zijn o.a. :
• Zincafé met Kaulen lezingen over
actuele onderwerpen. 1e lezing
dinsdag 13 november: Mohammed
Ajouaou over de ethische grondslagen
van de islamitische samenleving.
• Bijbel-anders-kring. Ondanks dat de
bijbel een oud boek is blijkt ze vaak
genoeg ook zeer actueel. Vanaf 17
september elke 3e maandag van de
maand
• Reset geloofscursus gericht op
diegene die het contact met de kerk
kwijt zijn. Vanaf 1 oktober elke 1e
maandag van de maand.
• Lezingen. Wat Jodendom,Christendom
en Islam met elkaar verbindt. 1e
lezing 23 oktober door rabbijn Corrie
Zeidler-Moll
•

Koffie-inloop-ochtend
Elke dinsdagmorgen houden we koffieinloop-ochtend in de Ontmoetings
ruimte van de Bethlehemkerk van 10.0012.00u. Een ieder die het gezellig vindt
om een kopje koffie te drinken samen
met anderen, elkaar te ontmoeten op
een doordeweekse dag, nodigen we
hierbij uit! Van harte welkom!

Nieuwsblad voor Dierdonk

Stichting Draaiorgels Helmond
Zondag 7 oktober het Ons Brabant Festival
Dit jaar wordt het Ons Brabant Festival geopend
in de Gaviolizaal. Niet alleen concert maar ook
Helmonds cabaret zal vandaag de revue passeren. Meteen bij de opening zal onze stadskunstenaar Thomas Pieters het spits afbijten, gevolgd
door de mensen van Haw ‘t Helmonds, die u een
woordje Helmonds zullen leren en de Keiegalmers. Muzikaal
zal het geheel worden ondersteund door onze draaiorgels. De
middag begint deze keer om 12.00 uur en heeft een open eind.
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
Zondag 14 oktober, Seniorenharmonie Helmond met het
Senioren Orkest Meijel in concert
Goede wijn behoeft geen krans, voor de 4e keer aanwezig met
een gezellig stukje muziek de Senioren Harmonie Helmond
onder leiding
Marion van Eijk.
Uitgenodigd
door de
Seniorenharmonie
zal ook het
Senioren Orkest
Meijel onder
leiding van Hans
Lammers van
zich laten horen.
Aanvang 14.00 uur Zaal open 13.00 uur.
Woensdag 17 oktober middag voor de kinderen
Na het sucses van vorig jaar hebben we ook dit jaar tijdens de
Herfstvakantie weer aan de kinderen gedacht. Speciaal voor
hen zal Varieteshow Jacona optreden. Kom genieten van dit
“Circus” en zie je orgeldiploma te halen op “Onze Klenne”. De
entree voor deze middag bedraagt € 1,00 en is inclusief een
glaasje ranja. Opa’s, oma’s, vaders en moeders hebben als
begeleiding van hun kinderen Gratis Toegang.
Deze middag duurt van 14.00 tot ongeveer 16.00 uur.

Zondag 21 oktober, gezellig meezingconcert door Liederentafel “De Tierelieren”
Al 2 jaren zorgen zij voor een volle zaal en veel gezelligheid.
Diverse liederen zijn mee te zingen door de geprojecteerde
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teksten. Met z’n allen maken we er een ouderwets gezellige
middag van. Aanvang 14.00 uur Zaal open 13.00.

Zondag 28 oktober de Zwarte Fanfare
De Zwarte Fanfare dankt zijn naam aan de geschonken kleding
in 1976 van een van de eerste sponsors namelijk de DELA die
de afgedankte kleding van de lijkdragers ter beschikking had
gegeven inclusief de hoge hoeden.
Na meer dan 10 keer in Moravië te zijn geweest heeft men
zich nu voornamelijk op de Tsjechische muziek toegelegd en
is ook hun kleding in deze stijl gewijzigd. Zij staan garant voor
een lekker stukje muziek in de altijd gezellige Gaviolizaal. De
Zwarte Fanfare staat onder leiding van Mat Kusters. Aanvang
14.00 uur Zaal open 13.00 uur.

Zondag 4 november Seniorenkoor de Vrije Heerlijkheid uit
Gemert en Seniorenkoor St. Joachim uit Beek en Donk.
Beide koren hebben een gevarieerd repertoire, onder leiding
van respectievelijk Jo Bouw en Wim Smits brengen zij de
stemming er in. Waar mogelijk mag er rustig meegezongen
worden. Beide koren worden op de piano begeleid door
Jolanda Verhagen.

Gratis entree tijdens de openingstijden en optredens, echter
vragen wij wel een donatie achter te laten 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?
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