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Redactieadres:
redactie@dierdonk.org

Adres: Ockenburghpark 78
5709ML Helmond,
www.dierdonk.eu

secretariaatwijkvereniging
@dierdonk.eu

Secretariaat:
Vilsterendreef 28, 5709RP 
Helmond

secretariaatwijkraad@dierdonk.eu
Voorzitter: 
Walter Schuurman  (516965  
       Parkzicht (gebouw)   
       (556266
       Fax: 556267
Secretariaat:
Henk van den Elsen
Postbus 130, 5700AC Helmond
Reserveringen via beheerder:
(06-30735792
www.parkzicht-dierdonk.nl
     
     Knutselclub
     Secretariaat en   
     inschrijving leden: 
Heidi Swinkels (515221. 

	 											Secretariaat:
            Leeuwenborchweide 58
            5709SC Helmond, 
              (559897

secretaris@rampetampers.nl
www.rampetampers.nl
      De	Spekzullekes
      Jan de Withof 108, 
      5709AL Helmond
      (592166
      www.spekzullekes.nl
secretariaat@spekzullekes.nl
	 	 				Voorzitter: 
      J. Vincent, (510136
	 	 				Secretaris: 
      H. v. Rijt, (559897
dierdonkdagen@gmail.com
           Tennis-Vereniging
           Dierdonk
	 										Secretariaat:
           Leeuwenborchweide 19, 
5709SB Helmond, (514007, 
secretaris@tvdierdonk.nl
www.tvdierdonk.nl
            Info:
           Hanny van Rijt
        (513763 of 
        Els Gilbers
(514016, www.didoko.nl

Toneelgroep	Maskerade
Voor informatie: Leonie Boxstart
(510380. Correspondentieadres:
Wallsteijndreef 3, 5709RT, Helmond
maskeradehelmond@planet.nl
  Gezellig bridgen bij
   “One Down”. In Park-
   zicht op maandagavon-
den. Info: Dhr. K. Zuidberg,
(514772, www.nbbportal.nl/30014
   De fotoclub van Dierdonk
   www.fotodier.nl
   voorzitter.fotodier@gmail.com
   (06-51185771

 Scouting Paulus Helmond-oost /  
 Dierdonk
 Blokhut: Bakelsedijk 208, 5703JH, 
Helmond - Informatie: P. Sanders, Wethouder 
Hamacherplein 14, 5701 CW Helmond
(542730
OPHALEN	OUD	PAPIER:
Ma. 13 en 27 sept.  ten westen van de 
Dierdonklaan en wo. 1, 15 en 29 sept. ten 
oosten van de Dierdonklaan

 
GFT: Ma. 13 en 27 sept.
RESTAFVAL: Ma 6 en 20 sept.
PLASTIC: Ma. 13 en 27 sept.

Alg. Politienummer       (0900-8844
Basisschool Dierdonk            (512021
Dierenambulance      (513971
Gemeente (klachten )     (587690
Kruiswerk Peelland      (0900-
8998636
Parochie H. Antonius     (523421 
Peuterspeelzaal Hummeld     (514611
Scouting Paulus      (550128
Wijkopz. Dhr.v. Schijndel     (587690
Ziekenhuis Elkerliek     (595555
Openbare Bibliotheek 
De Bus           (547704 

Apotheek uitdeelpost Dierdonk
Waterleliesingel 16        (522016
Recepten afgegeven vóór 12:00 uur 
kunnen van 14:45 uur tot 15:30 uur 
worden opgehaald.

Huisarts       
F.A.T.C. van Vijfeijken, 
Waterleliesingel 20
5709 PD Helmond     (514121
ma, di, wo, vr: 8.00 - 17.00 uur
do:                   8.00 - 12.30 uur
Spreekuur ‘s morgens, op afspraak

M.H.W. Strijbos      (558732
Spreekuur dagelijks volgens afspraak

Centrale Huisartsen Post 
(alleen spoed)               (0900 - 8861 

Tandarts Dhr. R.J. van Hagen, 
Coendersberglaan 42
5709 MA Helmond      (556156
Behandeling op afspraak
Tandarts Mw. H. Jeurgens-Schoolen
Waterleliesingel 22
5709 PD Helmond        (510410
Behandeling op afspraak

Verloskundige praktijk “de Uiver”
Monique Heldens & Anne Verheijen 
Waterleliesingel 18
5709 PD Helmond,        (518551
Spreekuur:  di (namiddag - avond) 
  wo en do (ochtend)
Afspraken:  ma-do: 13:00-14:00
www.verloskundigendeuiver nl

Praktijk voor Fysiotherapie, 
Manuele en Kinderfysiotherapie
Waterleliesingel 18

5709 PD Helmond          (512723
dagelijks van 8.00 - 18.00 uur
Behandeling op afspraak

Logopediepraktijk Dierdonk
logopedie.brouwhuis.dierdonk@gmail.
com
Normaal           (558360
Mobiel               (06-10767213
    
Moeders – voor - moeders
Sandra Rondeel       (514911

Kinderdagverblijf Up to Four
Zwanebloemsingel 54     (556350
Kinderdagverblijf De Bereboot
Oude Dierdonk 1     (475009 
Spring
Inspirerende kinderopvang     (533622

Telefoonnummers

Verenigingen
GAZET

One
  Down
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rdHet zit er weer op

Als ik dit voorwoord schrijf 
heb ik er weer een volle 
werkweek opzitten. Dat 

zal er voor veel Dierdonkers niet 
echt anders hebben uitgezien. Na 
3 weken in alle rust met het gezin 
in Italië te hebben vertoeft is zo’n 
eerste week altijd weer even een 
flinke klap. Het is natuurlijk ook 
fijn om weer aan de slag te gaan en 
een zekere vorm van regelmaat te 
hebben maar de omschakeling is 
simpelweg weer wennen en je ziet 
de “normale” drukte alweer snel 
aankomen. 

Gelukkig ben ik niet de enige, nog 
een week en dan is voor alle kin-
deren in Dierdonk de vakantie ook 
voorbij en mogen ze naar school. 
Na het aan het werk gaan is dit al-
weer de volgende stap in mijn ge-
zin. Ook voor de kinderen zal het 
weer wennen zijn en vooral weer 
opletten op school en uitkijken in 
het verkeer. Op de kinderpagina’s 
in deze Gazet is deze keer voldoen-
de te vinden over het einde van de 
vakantie en het weer naar school 
gaan. Al met al gaat zo langzamer-
hand het ochtend en avondritueel 
de normale kant op en voor dat we 
het weten zijn we alweer in 2011. 
Maar niet eerder voordat onze wijk 
Dierdonk wakker gaat worden van 
haar vakantie.

Traditiegetrouw zal de wijk in rep 
en roer zijn voor de Dierdonkda-
gen die vlak na de vakantie (sep-
tember) plaatsvinden. Naast het 
informatieboekje wat u al in de 
bus heeft mogen ontvangen staat 
in deze Gazet ook nog allerlei in-
formatie hierover. Deze Dierdonk-
dagen staan bol van de activiteiten 
die iedereen in de wijk weer “wak-
ker” moeten maken en ons allen 
weer in beweging brengen.

Over beweging gesproken, een 
nieuw soort beweging die het ko-

mend seizoen in Dierdonk  gaat 
plaatsvinden is: Kunst. Op initia-
tief van een aantal kunstliefhebbers 
in Dierdonk is de “Kunst In Dier-
donk” route opgesteld. Ik zal de 
kaas niet van hun brood eten door 
te verklappen wat het allemaal in-
houdt maar interessant is het zeker. 
Om bij dit thema te blijven heb-
ben we als redactie gemeend op de 
voorpagina Dierdonks eigen kunst-
werken te moeten laten zien. Op de 
voorgrond kunt u de fossielen zien 
die de laatste jaren van een voch-
tig laagje worden voorzien door 
de fontein. Op de achtergrond is 
onze enige en echte Dierdonk rots 
te zien, altijd mooi voorafgegaan 
door een modieus blauw verkeers-
bord alsof we niet weten dat we 
daar niet rechtdoor kunnen. Enfin, 
fossielen zullen met deze rots in de 
branding voor onze wijk dus bin-
nenkort niet meer onze enige be-
kende kunstwerken zijn.

Naast al dit moois staat deze Gazet 
weer lekker bol met allerlei wijk-
activiteiten en leuke artikelen. Ik 
vind het altijd ook weer de charme 
van terugkomen van vakantie en 
weer in het ritme komen; het lezen 
van je eigen wijkblad.

Veel plezier met het lezen van de 
Gazet.
 



www.heuvel.nl wÉRKT vOOR u

U ZOEKT EEN MAKELAAR MET;
- PROFESSIONALITEIT

- SERVICEGERICHTHEID

- BETROKKENHEID

- INDIVIDUELE AANDACHT

- DOORZETTINGSVERMOGEN

- HART VOOR UW HUIS

- VERKOOPRESULTATEN

DAN HOEFT U NIETS MÉÉR TE DOEN DAN 
DE BON HIERNAAST IN TE VULLEN EN OP 
TE STUREN, WIJ DOEN DE REST.

Of neem vrijblijvend telefonisch of via  
e-mail contact met ons op.

GRATIS WAARDEBEPALING

Ik wil mijn huis verkopen en wil graag weten waar 
ik aan toe ben.
Vul deze antwoordkaart in en stuur hem op, wij maken dan 
een afspraak met u. Bellen of e-mailen kan natuurlijk ook! 
(een postzegel is NIET nodig)

naam:  .............................................................

adres:  .............................................................

postcode:  .............................................................

woonplaats:  .............................................................

tel:  .............................................................

mobiel:  .............................................................

Adriaan van den Heuvel makelaars en adviseurs
Antwoordnummer 2114, 5700 VC  Helmond
Tel: 0492 - 661 884, info@heuvel.nl

uw DIeRDOnK-
MAKelAAR

NO CURE NO PAY
GEEN VERKOOP, GEEN KOSTEN
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Voorwoord door Jeroen de Kort 3
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leveren in een zo hoog mogelijke kwaliteit !!
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De Gazet is een uitgave van de Wijkvereni-
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Secretariaat:
Ockenburghpark 78,
5709 ML Helmond
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Voorzitter: Vacant
Secretaris: J. van Duren
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berichten worden nimmer geplaatst.

         



UW SPECIALIST IN 
VERWARMING

Er kan er maar één de beste zijn!

• CV-Ketels

• Stadsverwarming

• Onderhoud

• Sanitair

• Complete Badkamers

• (Design) Radiatoren

• Vloerverwarming

• Storingsdiensten

Horstlandenpark 4
5709 MB Helmond

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

Gevestigd te Dierdonk

www.josvanheugten.com

Ga voor de beste keus naar...

            

Spectaculinaire actie!*

Bij Food For Fun draait álles om 
genieten! Geniet nu van onze

Een sensationeel barbecuearrangement 
•  Vijf soorten mals vlees p.p. 
  Gemarineerde speklap, kipsate, gemarineerde 

varkensfi let, slagershamburger en een Food 
For Fun spies

• Rijkelijk opgemaakte rundvleessalade. 
  Met gevulde eitjes, asperges in ham, 
 meloen in ham en een verse groente- 
 en fruitgarnituur.  
•  Drie dagverse, huisgemaakte salades 
 (tomaten, komkommer en pasta)
• Drie heerlijke koude sauzen
• Vers afgebakken stokbrood met kruidenboter

U betaalt nu slechts € 10,00 p.p. 

Gratis bij u thuis bezorgd!

*  Bestellen is mogelijk vanaf 4 personen. Ook te bestellen inclusief borden, 
   bestek, servetten en gasbarbecue (incl. gasverbruik) en schoonmaak tegen bijbetaling van € 2,50 p.p.

www.foodforfun.nl

Krijgt u al trek?

 Bestel direct!

Bel 0492-330 985 

of stuur een e-mail naar 

eat@foodforfun.nl. 

Van Lieshout Stoffering
M b    C , v d t  

Bel gerust voor 
een vrijblijvende offerte

Horstlandenpark 2 / 5709 MB Helmond

Tel: 0492 539061 / Mobiel: 06 51871480 

E-Mail: info@vanlieshoutstoffering nl

www vanlieshoutstoffering nl

 l  i  l t

V o   o   m t 

b   t  g m

Schoonheidssalon yentill

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

Cadeaubon vanaf € 10,00o  n r
 n 

7 0

y van uren
Ka moes ee  3

0   He mond

 
ch o h i

p i li Aanbieding

e-mail: w.van.duren2@kpnplanet.nl

bij inlevering van deze advertentie
 15% korting op een behandeling.
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Hoogzomer

Terwijl ik mijn 
stukje aan het 
schrijven ben 

is het nog hoogzomer. 
Een zomer waarin 
Helmond opgeschrikt 
is door twee snel op 
elkaar volgende aan-
slagen op een nieuwe 

coffeeshop. Klaar-blijkelijk wordt de vi-
sie dat er meerdere coffeeshops wenselijk 
zijn om illegale handel terug te dringen, 
niet door iedereen gedeeld.
Op de plaats waar Carpe Diem geves-
tigd is, is van verschillende kanten flinke 
kritiek geweest. Een van de doorslagge-
vende redenen waarom  de eigenaar aan 
een flink aantal veiligheidsmaatregelen en 
voorschriften  moest voldoen om een ver-
gunning te krijgen.
Helaas laten de daders van de aanslagen 
zich daar weinig aan gelegen.  Het ver-
moeden bestaat dat deze gezocht moeten 
worden in de hoek van de henneptelers.  
Zij zullen zich naar alle waarschijnlijk-
heid enkel bekommeren om de eventu-
ele teruglopende inkomsten nu er meer-
dere spelers op de markt actief zijn. 
Hoe de politie dit probleem zal gaan aan-
pakken is nog de vraag. De hennepteelt is 
in Nederland in handen van goed georga-
niseerde criminelen. Hun werkterrein be-
staat vermoedelijk over een groot deel van 
Nederland waardoor de politie interre-
gionaal zal moeten opereren. Om daarbij 
de echte kopstukken te pakken te krijgen 
en te laten bestraffen blijkt uit het verle-
den een hele opgaaf. Daarbij komt dat de 
politie klaagt over te weinig beschikbare 
capaciteit. 
Ondertussen voelen mensen in de dichte 
omgeving van de coffeeshop zich terecht 
bevreesd. Het halfslachtige gedoogbeleid 
dat in Nederland gevoerd wordt is natuur-
lijk debet aan dit soort situaties.  
De landelijke politiek zou aan deze situ-
atie eens een einde moeten maken.  Maar 
terwijl ik  mijn stukje schrijf (deadline is 
midden in mijn vakantie) is zelfs de ka-
binetsformatie nog onzeker, laat staan dat 
het nu de tijd is dat we vanuit Helmond 
hier onze wensen eens kenbaar over ma-
ken!

Ellen Niessen, fractievoorzitter VVD

Zomervakantie

Als u deze Ga-
zet leest zit 
uw vakantie 

er hoogstwaarschijn-
lijk alweer op. Net 
als die van mij. Die 
vakantie ben ik nog 
volop aan het vie-

ren terwijl ik dit stukje schrijf. 
De moderne communicatieapparatuur 
hebben wel als nadeel dat je moeilijker 

loskomt van de dagelijkse beslomme-
ringen dan vroeger. Tegenwoordig gaat 
naast de mobiele telefoon waarmee je 
altijd en (bijna) overal bereikbaar bent 
ook vaak de laptop mee. Slecht idee ei-
genlijk! Een van de heerlijke ontspan-
nende aspecten van vakantie is toch dat 
je even geen telefoon, geen post en geen 
e-mails hoeft te lezen en te beantwoorden. 
Nu weten je collega’s je toch steeds te 
vinden via mobiel en e-mail en ben je 
geneigd om toch alle berichtjes die werk-
gerelateerd zijn te lezen. Dan blijkt over-
duidelijk dat het werk alsmaar doorgaat. 
En dat is maar goed ook. Mijn werk, de 
politiek, is er immers voor u! Dat kan niet 
een week of twee “dicht”.
Het is dan moeilijk om daarvan afstand 
te nemen en niet overal direct op te re-
ageren. Ik heb dat wel tenminste. Het 
is dus maar goed dat ik rondreis en niet 
overal over een internetverbinding kan 
beschikken. Bijkomend voordeel is het 
tijdsverschil dat ik vanaf mijn vakantiebe-
stemming heb met Nederland. Zo hoef ik 
niet meteen te reageren maar kan ik het 
ook een paar uur of een paar dagen laten 
wachten. Het is tenslotte heel goed om 
door een andere blik de dingen eens te 
bekijken waarmee je dagelijks bezig bent. 
Vakantie, zeker als je die in een ander land 
viert, maakt dat mogelijk.
Relativeren dus! Maar goed ook, nu de 
formatie van een nieuw kabinet een kant 
opgaat die niet mijn voorkeur heeft. Mijn  
vrees voor een hard, kil kabinet bij de 
combinatie VVD/CDA/PVV is groot. Be-
zuinigingen, minderhedenbeleid, sociaal 
beleid; ik maak me zorgen over een twee-
deling tussen niet alleen vermogend en 
minder vermogend  (rijk en arm als u wilt) 
maar ook tussen kansrijk en kansarm. We 
hadden toch een traditie in Nederland om 
beide groepen te stimuleren het beste uit 
hun leven te halen maar ik ben bang dat 
kansarm nu kansloos gaat worden. 
In het buitenland blijkt men vaak op een 
veel meer ontspannen manier om te kun-
nen gaan met minderheden en culturele 
verschillen. Daar valt nog wat van te le-
ren! 
Maar wie weet hoe het er voor staat, over 3 
weken, als we deze Gazet in handen hebben.  
Vanaf de vakantiebestemming blijkt Ne-
derland en zeker Helmond maar een klein 
stipje op de aardbol te zijn. Er blijken zo 
veel prachtige plekken op deze aardbol te 
ontdekken! Om heel eerlijk te zijn: veel 
mooie plekjes zijn heerlijke vakantie-
bestemmingen maar om er te wonen? Ik 
heb u al eerder verteld nog een betrekke-
lijk nieuwe Helmondse te zijn maar als ik 
mag kiezen waar ik ga wonen kies ik van 
alle mooie plekjes die ik tot nu toe in de 
wereld heb gezien toch ons Dierdonkse 
plekje aan het Ockenburghpark.

Mirjam van der Pijl

Vakantie in Hel-
mond, drukte in 
Den Haag

In tegenstelling tot 
de Helmondse po-
litiek - waar een 

rustige vakantieperiode 
heeft plaatsgevonden 
- is de situatie in Den 

Haag behoorlijk anders. Na de verkie-
zingen, die inmiddels al weer meer dan 3 
maanden geleden plaatsvonden, is er nog 
steeds geen nieuw kabinet. Natuurlijk is 
het te begrijpen dat het formeren van een 
nieuw kabinet tijd kost, zeker met deze 
gefragmenteerde verkiezingsuitslag. Of 
er snel een nieuwe regering op het bordes 
van Huis ten Bosch zal staan, is nog zeer 
de vraag. Als de onderhandelingen over 
een regeerakkoord tussen VVD en CDA 
lukken en er ook een gedoogakkoord kan 
worden gesloten met de PVV, dan kan het 
CDA-congres nog wel eens een cruciale 
factor worden.
De samenstelling van een nieuw kabinet 
is overigens ook voor de Helmondse poli-
tieke situatie van het grootste belang. De 
bezuinigingen die de regering doorvoert 
zullen zich namelijk ook in Helmond la-
ten voelen. Niet alleen door het regerings-
beleid rechtstreeks bij de Helmonders, 
maar ook bij de gemeente Helmond. Via 
het gemeentefonds bijvoorbeeld, waar-
mee het Rijk de jaarlijkse bijdrage aan 
de gemeenten overmaakt. De gemeenten 
kunnen via de subsidie uit het gemeente-
fonds hun beleid uitvoeren. Wanneer be-
zuinigd wordt op het gemeentefonds, kun-
nen gemeenten het eigen autonoom beleid 
minder initiëren en uitvoeren. Naast de 
inkomsten uit het gemeentefonds hebben 
de gemeenten ook nog ‘eigen’ inkomsten 
uit gemeentelijke belastingen – zoals bij-
voorbeeld de WOZ belasting - en uit de 
grondexploitatie. Omdat het grondbedrijf 
van de gemeente Helmond door de eco-
nomische crisis en de daarmee gepaard 
gaande malaise op de huizenmarkt geen 
goede tijden beleefd, is de financiële posi-
tie van de gemeente Helmond minder flo-
rissant en zullen keuzes gemaakt moeten 
worden.
Na de zomervakantie zal het daarom echt 
spannend worden in de Helmondse poli-
tiek. In september wordt namelijk de ge-
meentebegroting voor 2011 vastgesteld. 
Hopelijk vallen de bezuinigingen voor 
Helmond nog enigszins mee, maar pijn 
doen de bezuinigen bijna altijd. Hoewel 
de bezuinigingen noodzakelijk zijn om 
gezonde gemeentefinanciën te handhaven, 
zal de CDA fractie kritisch naar de bezui-
nigingsvoorstellen kijken en proberen we 
zorg te dragen voor een goede spreiding 
van de Helmondse bezuinigingen.

Gaby van den Waardenburg



U n i e k e
t r o u w i n g e n

Ketsegangske 9 Helmond
tel. 0492 - 52 75 98

www.robkoenraads.nl

      

  

Voor BRILLEN en CONTACTLENZEN
Geopend: dinsdag t/m zaterdag

Schoolstraat 25
5761 BV Bakel
Telefoon 0492-343878

Optiek
mode
op z'n
best

Oogmeting
+

Reparaties
GRATIS

HENK HUIJSMAN
O   P   T   I   E   K

             

Uw woning  strak in de  lak

Dat is ons vak !

0492 - 551977

Schilders- en afwerkingsbedrijf voor Particulieren en Vastgoedonderhoud

Schilderwerken
Wandafwerking

Glaszetten
Gevelreiniging

Kijk op onze website
voor een speciale

aanbieding !

www.vbh-schilderwerken.nl
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Website www.dierdonk.eu biedt extra info

De website www.dierdonk.eu  is recent vernieuwd, 
zie de printscreen hieronder. Op de homepage 
wordt onder andere aandacht gevraagd voor de 

Dierdonkdagen, de schildercursus en Kunst in Dierdonk. 
Via deze weg willen wij speciale aandacht vragen voor 

Kunst in Dierdonk omdat het nu mogelijk is om via de 
website verder te surfen en nog meer informatie over dit 
nieuwe initiatief te vinden. U ziet het, de website wordt 
steeds waardevoller dus surf eens naar www.dierdonk.eu.

Uitbreiding van activiteiten 
van de wijkvereniging
Elders in deze Gazet heeft u het al kun-
nen lezen. Het aanbod van activiteiten die 
onder de wijkvereniging vallen, breidt 
zich uit. Er wordt gezocht naar schilder-
talent en er wordt aandacht gevraagd voor 
de Kunstroute op 10 oktober. Inmiddels 
is ook een fietsclub ontstaan en kunnen 
hardlopers/joggers zich melden. Heb je 
zin om ergens bij aan te sluiten of heb je 
zelf nog een ander idee, mail dan naar 
secretariaatwijkvereniging@dierdonk.eu.

Start schildercursus
Onder leiding van Edie van de Elshout 
vindt vanaf 16 september elke donderdag-
avond een schildercursus plaats. Deze cur-
sus valt onder de vlag van de wijkvereni-
ging en biedt plaats aan beginners en ge-
vorderden. De cursus wordt gehouden in 
Wijkcentrum Parkzicht van 20.00 uur tot 
22.00 uur. Heb je zin om zo’n leuke, leer-
zame avond mee te maken, kom dan een 
keer naar Parkzicht, stuur een mail naar
secretariaatwijkvereniging@dierdonk.eu
of bel met Edie van de Elshout

(( 0492-544294).

Kunst in Dierdonk is tot op heden 
niet echt zichtbaar. François Lier heeft, 
gesteund door de wijk vereniging, het 
initiatief genomen om Dierdonkse kun-
stenaars te benaderen om hun kunstwer-
ken te laten zien. Dit heeft geleid tot een 
kunstroute langs 9 locaties in Dierdonk 
waar iedereen op 10 oktober een kijkje 
kan nemen. Kijk ook op onze website 
www.dierdonk.eu/kid en download de 
route vanaf deze site.

Heeft u (ideeën voor) aanvullingen, laat het ons dan weten via contact@dierdonk.eu .
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Met dit formulier kunt u lid worden van de wijkvereniging.

Lid worden van de wijkvereniging?

	 Ik	wens	lid	te	worden	van	Wijkvereniging	Dierdonk
	 Ik	wil	meedoen	als	vrijwilliger	bij	activiteit	…………………………
	 Ik	mag	gebeld	worden	als	er	assistentie	nodig	is

	 Familienaam:	 ................................................................
	 Adres:	 	 ................................................................
	 Postcode:	 ............................................
	 Tel.:	0492	-	 ............................................

Gezinssamenstelling
voorletters roepnaam geboortedatum m/v achternaam	

Ik	wil	wel	/	geen	vermelding	in	de	Gazet	(doorhalen	wat	niet	gewenst	is)

	Datum:			................................				Handtekening:		.........................................................
De	contributie	bedraagt	€	13,50,=	per	gezin	resp.	€	6,75	voor	een	alleenwonende	per	
jaar.	Het	verenigingsjaar	loopt	van	1	juli	tot	en	met	30	juni.	De	contributie	wordt	bij	
aanmelding	per	3	maanden	berekend	naar	rato	resterende	verenigingsjaar.	
Voor	de	betaling	ontvangt	u	een	acceptgiro.	 						
Opzegging	4	weken	voor	einde	verenigingsjaar.

Inleveradres:	ledenadministratie:	Zevenstersingel	9				5709PM	Helmond

Fietsclub

Naar	aanleiding	van	de	oproep	in	de	Ga-
zet	om	met	enkele	enthousiastelingen
een	 toerfietsclubje	 te	 starten,	 zijn	 enkele	
reacties	binnengekomen.
Op	dinsdagavond	22	juni	zijn	we	(	5	per-
sonen)	bij	elkaar	gekomen	om	van
gedachte	te	wisselen	over	de	invulling	er	
van.
Omdat	de	een	wat	meer	kilometers	in	zijn	
benen	heeft	dan	de	ander	is	er
besloten	om	te	starten	met	een	ronde	van	
rond	de	50KM	per	keer	en	daar
ongeveer	2	uur	te	tijd	voor	de	nemen.	De	
verwachting	is	dat	dit	naar	verloop
van	tijd	kan	groeien.	Zondag	27	juni	was	
de	eerste	keer.
De	leeftijd	varieert	ergens	tussen	de	30	en	
65	jaar.
Voor	 diegene	 die	 graag	mee	willen	 fiet-
sen,	er	wordt	2	keer	in	de	week
gefietst.	 Op	 zondagochtend	 vanaf	 09:00	
uur	en	de	donderdagavond	voor	zolang
dat	mogelijk	is	vanaf	19:30	uur.	We	tref-
fen	elkaar	bij	de	AH	in	Dierdonk.
Je	hoeft	je	niet	aan	te	melden,	iedereen	is	
van	harte	welkom	om	mee	te
fietsen,	ook	dames	uiteraard.

Alex	van	Erning
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Moet Niks Mededelingen

September, de meeste Dierdonkers 
terug van vakantie en de jeugd weer 
naar school.

Ook de Moet Niksers hebben genoten van 
de mooie zomerdagen en onze aktiviteiten 
waren weer een succes. Prima  weer met 
het Jeu de Boules tournooi op 14 juli, na 
gezellige en pittige partijtjes konden de 
prijzen in Parkzicht verdeeld worden. De 
drie beste spelers waren dit jaar: Co van 
Hoof, Cees Paaps en Mies van Kessel. 
Hierna  werd er genoten van een heerlijke 
barbecue, goed dat we binnen waren want 
buiten gingen de hemelsluizen open en 
brak er een hevig noodweer los.

Ook met de dagfietstocht hadden we 
perfect weer en was het genieten op de 
Strabrechtse Heide, geen lekke banden en 
veel lachende gezichten. Na de tocht nog 
lekker gegeten op de Markt in Helmond, 
al met al een geslaagde dag.

De volgende aktiviteiten staan op 
het programma van september:
Dinsdag 7 september Midgetgolf op de 
banen bij (camping) Grotels Hof, aanvang 
13:00 uur, omdat de baan vanaf 15;00 
uur verhuurd is aan een volgende groep 
beginnen we zo vroeg.
Na afloop gaan we naar theetuin ”de Wilde 
Framboos” op het Nuijeneind in Bakel, 
waar we om 15:30 verwacht worden. 
We waren tijdens een fietstochtje dit jaar 
al eens in deze theetuin en vanwege de 
gezelligheid gaan we nu nog een keertje.
Kosten € 4.00 p.p voor niet leden € 5.50 p.p. 
Aanmelden en betalen tot 4 september 
d.m.v. envelop in de brievenbus op Rhu-
lenhofweide 10 of bel Peter van Rooij  
518564.

De laatste fietstocht van deze zomer is op 
dinsdag 21 september. Vertrek om 10:00 
uur vanaf parkeerterrein bij Albert Heijn. 

We fietsen in de omgeving en hebben on-
derweg een koffiepauze. Rond 13:00 zijn 
we weer terug.
Alle woendagen om 10:00 uur Jeu de 
Boules op de promenade, de laatste speel-
dag is op woensdag 29 september, de vol-

gende woensdag 6 oktober gaan we weer 
koersballen in Parkzicht.

Voor het computeren op dondermorgen 
lees het artikel elders in deze Gazet.

         



 

Hallo, ik ben Nicole Mauer, een 
enthousiaste vrouw van middelbare 
leeftijd. Ik ga Zumba Gold lessen geven in 
Dierdonk. Tot nu toe gaat alle aandacht  uit 
naar jongeren wat betreft fitness. Hier wil ik 
graag verandering in brengen. Dit door het 
geven van gezellige en sportieve 
zumbalessen voor iedereen van middelbare 
leeftijd die graag op een leuke manier in 
beweging willen blijven.  
 

 

 

 

 

 
 

Ik heb de dansacademie afgerond  en  een 
aantal jaren mijn eigen balletschool gehad.  
Mijn streven is om van elke les samen met 
jullie een feest te maken. Plezier staat 
voorop!  

Wat is Zumba Gold?
 Zumba is een combinatie van fitness‐ 

en dansbewegingen op wereld‐ en 
latinmuziek, zoals Salsa en Merengue. 

 Zumba is leuk, effectief en simpel! 
 Speciaal ontwikkeld voor de 

doelgroep die een speciale aanpak 
vereist. Bijv. herstel na operatie en 
ziekte. U ervaart een effectieve 
workout waarin het tempo lager ligt 
dan de standaard zumba lessen.  

 Herstel en beweging van het lichaam 
staan centraal. 

 Zumba gold is ook ideaal voor 
beginners. 

Op zaterdag 11 september zal er 
een GRATIS open les zijn om 09.30 
uur en één om 11.00 uur in  
de gymzaal bij Parkzicht 
(Dierdonk). Iedereen is welkom om 
een lesje mee te komen dansen.  

Verdere informatie over dagen, tijden 
en tarieven zullen bekend worden op 
deze dag.  

Heeft u nog vragen? Dan kunt u mij 
bereiken op het volgende nummer:  
06‐ 38 20 22 27 of per email. 

Email: nicolemauer@hotmail.com 
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Nieuws van Fotodier

Sinds enige tijd heeft Dierdonk een 
echte fotoclub. Een club van men-
sen die enthousiast zijn over foto-
grafie en beeldbewerking. Mensen 
die het leuk vinden om mooie beel-
den vast te leggen of om ze nog 
mooier te maken d.m.v. nabewer-
king. De club komt ongeveer eens 
in de vier weken bij elkaar in Park-
zicht. Op deze pagina vindt u een 
verslag van de laatste activiteiten 
van deze club. Meer informatie kunt 
u vinden op www.fotodier.nl (voor-
zitter.fotodier@gmail.com).

Na de vakantie is het bij mij thuis 
altijd een drukte van jewelste. 
Alle spulletjes moeten weer wor-

den opgeruimd, de enorme bergen was 
moeten worden weggewerkt, alle foto’s 
moeten worden gebackupt (je zou er maar 
een eentje kwijtraken....) en tussendoor 
vragen de kinderen ook nog veel aan-
dacht. Als het om de foto’s gaat moet je 
wel je aandacht er goed bijhouden, een 
foutje is immers zo gemaakt. Dit doe je 
dan noodgedwongen maar ‘s avonds laat 
als iedereen in serene rust achter de zo-
lang gemiste kijkbuis zit, dan heb je in ie-
der geval je volle aandacht erbij en wordt 
je niet zo snel gestoord. Gelukkig zijn ook 
dit keer de vele gigabytes aan foto’s goed 
opgeslagen, een zucht van verlichting, nu 
kon ik eindelijk aan de post beginnen.

Traditiegetrouw bewaren wij alle kranten 
tijdens de vakantie en gaan de eerste week 
deze rustig doorbladeren om volledig op 
de hoogte te zijn van het lokale nieuws. 
Tijdens dit doorbladeren viel me dit jaar 
iets heel erg op. Niet alleen de krant (het 
ED) maar ook andere bladen maken zich 
nogal krampachtig schuldig aan het lance-
ren van de ene fotowedstrijd na de andere. 
De enthousiaste amateurfotograaf zal deze 
gelegenheid meteen aangrijpen om al het 
moois dat hij maakt op te sturen in de 

hoop in het nieuws te komen met zijn of 
haar mooie plaat. Dit lijkt nogal leuk om 
hier als amateurfotograaf aan mee te doen 
maar eigenlijk is het niets anders dan een 
goedkope manier voor het medium om 
snel voldoende beeldmateriaal te krijgen. 
Al dan niet verpakt onder een of ander 
thema om de mensen maar enthousiast te 
maken. De amateurfotograaf doet bij het 
meedoen meteen afstand van zijn rech-
ten op de foto zonder dat hij zich daarvan 
bewust is en de krant kan de foto’s tot in 
lengte van dagen blijven gebruiken. Een 
prijs aan het einde van de wedstrijd is voor 
de krant slechts een kleine investering ten 
opzichte van het gebruiken van gerenom-
meerde en kwalitatief goede professionele 
fotografen, die kosten immers veel geld. 
De amateurfotograaf denkt hier meestal 
niet over na of het zal hem een lor sche-
len, eerlijk gezegd, geef hem of haar eens 
ongelijk, het is voor hen tenslotte slechts 
een hobby en een kleine kans om in de pu-
bliciteit te geraken. Ook ik ben maar ama-
teurfotograaf maar toch steekt het me een 
beetje. Uit betrouwbare bronnen weet ik 
dat het beroep van fotograaf geen vetpot 
is. Helemaal in het tegenwoordige digitale 
tijdperk. Als dan ook nog op deze manier 
het werk uit handen wordt genomen dan 
kan ik me voorstellen dat je jezelf als 
professionele fotograaf behoorlijk in het 
hempje gezet voelt worden.

Gelukkig zijn dit nog geen zorgen voor 
onze clubleden (behalve één) omdat het 
merendeel dit nog niet voor zijn beroep 
doet. De zorgen waarmee wij als cluble-
den in de vakantie mee belast waren had-
den te maken met de vakantie opdracht. 
Voor elk van de elementen (water, vuur, 
lucht, aarde) was het de bedoeling om ten-
minste 3 goede foto’s te maken. Bij het ter 
perse gaan van deze Gazet is de 

clubavond nog niet geweest en ik kan 
daarom het resultaat ervan nog niet laten 
zien. Een ding kan ik wel zeggen, ik ben 
zeer benieuwd naar het resultaat. Het was 
tenslotte geen makkelijke opdracht en ik 
hoop en verwacht veel creatieve platen. 
De leukste en mooiste zullen de volgende 
Gazet uiteraard worden getoond.

Na de vakantie staat ons een nieuw sei-
zoen fotografieplezier te wachten. Met vol 
enthousiasme gaan we als bestuur deze 
periode in. We zitten nog zo vol ideeën 
en initiatieven dat we nog wel jaren voor-
uit kunnen. Momenteel gaan we naast 
de clubavond nog eens per maand actief 
fotograferen. Telkens naar een andere 
plaats en telkens met een ander thema. In 
het nieuwe seizoen willen we nog meer 
gaan doen. Er is door de leden de behoefte 
aangegeven om specialistische en tech-
nische onderwerpen te behandelen zoals 
sluitertijd, scherptediepte, lens en came-
racombinaties, etc.. Dit gaan we allemaal 
zo snel mogelijk inplannen. Maar.....eerst 
is er de Fotokina in Keulen, het walhalla 
van de actieve fotograaf. Een hele grote 
beurs met het nieuwste van het nieuwste 
op fotografiegebied. Daarnaast een bui-
tenkans om ook allerlei onderwerpen te 
kunnen fotograferen zoals modellen, oude 
auto’s, spetterende actie, etc.. Daarnaast is 
er altijd een grote galerie met foto’s die 
het bekijken meer dan waard zijn. Als het 
aan mij ligt zullen we er allemaal zijn ;-)

Tot volgende maand.

Jeroen de Kort
Voorzitter Fotodier 
voorzitter fotodier@gmail.com



• 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

0492 - 51 78 61 Ook voor particulieren!

NIEUW!!

Spray-tanning bij Elodie SkinCare.
Egaal bruin zonder zon?
Dan is het zeker iets voor u!

Elodie
SkinCare

Elodie SkinCare
Holterbergweide 11
5709 MN  Helmond

tel: 06 18 95 67 25
info@Elodie-SkinCare.nl
www.Elodie-Skincare.nl

Tel: 06 18 95 67 25

              

 

ROB JACOBS  TUINAANLEG 

tel: 06 215 626 47 
www.robjacobstuinaanleg.nl 

●  ontwerp 

●  aanleg 

●  onderhoud 

●  renovatie 

●  bestrating 

dé complete locatie voor
2 tot 1500 personen !! 

Dagelijks geopend
vanaf 11.00 uur

Dit alles naast onze bestaande Bospareltjes,...
Zie onze website voor meer info. 

De Bosparel,... 
heeft heel wat te bieden!

Ons Palmenterras
is nog steeds open !!

NIEUW !!    Happen & Stappen, 
                                 een culinaire wandeling

NIEUW !!    Solex & Segway 
                                 een doe-arrangement 

NIEUW !!    Workshops & Clinics
                                 zo leuk en divers-arrangement

Do 9 sept. PUB Quiz, reuzegezellig, 
Do 7 okt.    stel je eigen team samen (max. 5 pers.) 

 iedere woensdag  Kienen ! 20.00 u.

Dé Locatie voor al uw Feesten en bruiloften !!

Gasterij, Tapperij, Eeterij, Feesterij
Nuijeneind 20, 5761 RG  Bakel

         

informeer 
naar onze

barbeque
arrangementen
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Knutselclub wijkvereniging Dierdonk

Op donderdagavond wordt er 25 
keer per jaar van 18.30 tot 20.00 
uur geknutseld in Parkzicht. Hier 

worden door kinderen met mooi materi-
aal allerlei leuke dingen gemaakt.  Bij-
voorbeeld: mozaïeken, kransen maken en 
papier-maché.
Omdat een aantal leden komend jaar naar 
de grote school gaan, hebben wij weer wat 
plaatsen vrij.
Kosten: € 32,- voor leden, € 42,- voor 
niet-leden.

Dus… ben je 8 jaar of ouder en vind je 
knutselen kei leuk, geef je dan op!

Heidi Swinkels – 515221 – 
heidi.swinkels@gmail.com

De snelle ontwikkeling van de digitale 
media heeft ervoor gezorgd dat in heel 
veel huishoudens gebruik gemaakt wordt 
van digitale fotografie en van digitale 
video.
Men heeft het gemak ontdekt waarmee 
opnamen en foto’s gemaakt kunnen 
worden.
Het bewerken van foto’s op de computer 
is inmiddels ook een hobby die door velen 
met veel plezier en met succes wordt 
beoefend.
Het bewerken van videobeelden is een 
kunstje dat door veel minder mensen 
wordt beheerst.
Dat is jammer omdat het plezier van het 
kijken naar video-opnamen veel groter is 
als aan de bewerking ervan aandacht is 
besteed.
Nog interessanter is de mogelijkheid om 
in één film de resultaten van videobeelden 
en foto’s te combineren.
Met behulp van een goed programma is 
het ook mogelijk om een DVD te maken 
waarop alleen foto’s staan. Denk u eens 
in: U bekijkt uw foto’s op uw TV; u ziet 
de beelden, eventueel ingezoomd op 
interessante details; in elkaar overlopend 
via mooie overgangen en omlijst met 
passende muziek.

U kunt dit leren in een serie workshops die, 
bij voldoende belangstelling, beginnen op 
donderdag 7 oktober om 10:00 uur in ons 
wijkgebouw Parkzicht.
In de eerste workshop laten we u kennis 
maken met het te gebruiken programma 
en met de resultaten die u ermee kunt 
bereiken. Daarna beslist u definitief of u 
meedoet.
Deelname aan deze workshops is gratis 
voor leden van de wijkvereniging 
Dierdonk en voor leden van Seniorweb. U 
moet wél beschikken over het programma 
Corel VideoStudio Pro X3. Dit is het 
programma dat door de begeleiders van 
deze workshops is gekozen omdat het 

bewezen heeft zeer betrouwbaar te zijn, 
óók kan werken met High Definition 
en Blue Ray en heel snel is. Via 
internet beschikt u over een uitstekende 
Nederlandstalige handleiding. De kosten 
van dit programma bedragen € 89,-. U kunt 
desgewenst hand-outs van de workshops 
tegen kopieerkosten aanschaffen.
Ten slotte nog een opmerking over de 
computer die u moet hebben:
Videobewerking vraagt heel veel van 
uw computer. Om met succes te kunnen 
werken moet u beschikken over een PC 

met een snelle processor en een goede 
videokaart. Een intern geheugen van 4 
GB is een aanrader. De beste resultaten 
worden bereikt met Windows 7 als 
operating systeem.
Overleg bij twijfel met de begeleiders van 
de workshops.

Als uw belangstelling is gewekt kunt u 
onderstaand aanmeldformulier invullen 
en vóór 15 september bezorgen bij:
Carel van der Zanden
Sprengenbergweide 23

Gratis workshops Videobewerking en foto’s op DVD

Aanmeldformulier 
Ondergetekende heeft belangstelling voor de workshops Videobewerking en foto’s 
op DVD en komt op de voorlichtingsbijeenkomst op donderdag 7 oktober te 10:00 
uur.

Naam:

Adres:

Is lid van de wijkvereniging / Seniorweb.    (Omcirkelen wat van toepassing is)

Datum:    Handtekening:
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Hondenwerkgroep Dierdonk

Beste Dierdonkers, via dit stukje in 
de Gazet willen wij een oproep 
doen tot het werven van leden 

voor het oprichten van een hondenwerk-
groep “Hart voor honden Dierdonk”!.

Wij zijn zelf hondenbezitter die bij de 
gemeente, via de wijkraad Dierdonk, een 
idee hebben ingediend tot het aanleggen 
van een hondenspeelveldje. De gemeente 
wilde gelden bestemt voor het welzijn 
van de hond op een zo efficiënte manier 
besteden en waren op zoek naar nieuwe 
mogelijkheden.

In verschillende wijken in de stad Hel-
mond is zo’n zelfde vraag gesteld en de 
animo was zo groot dat men besloten 

heeft dat elke wijk zelf een hondenwerk-
groep opricht die direct in contact komt te 
staan met de gemeente Helmond.
De werkzaamheden bestaan uit het com-
municeren met de inwoners van de wijk, 
de wijkraad en de gemeente, vwb het 
welzijn van de hond, hondenoverlast aan-
nemen in kaart brengen en pogen  op te 
lossen, vernieuwingen en aanpassingen 
voor de 4voeters bespreekbaar maken, de 
aanleg van uitlaat- en loslaatstroken en 
het controleren op regelmatig onderhoud 
door de gemeente, het plaatsen van Depo-
Dog kasten waarin zakjes zitten voor het 
opruimen van hondenpoep. En nu het idee 
tot het aanleggen van een hondenspeel-
veldje waarin de kwispelende 4voeter on-
gehinderd en veilig voor het verkeer kan 
dollen met andere honden.

Wij zijn op zoek naar een 3 of 4 tal per-
sonen die zich hiervoor willen inzetten. 
Daarvoor willen we 1 maal in de 2 maan-
den in het wijkcentrum Parkzicht bij elkaar 
komen om onder het genot van een kopje 
koffie of thee de problematiek of ideeën 
te bespreken. Tevens willen we een eigen 
website “Hart voor honden Dierdonk” op-
zetten waardoor men rechtstreeks met de 
werkgroep kan communiceren en men de 
wijkbewoners op de hoogte kan houden.
 

Voor informatie hoe dit eruit kan zien 
verwijzen wij naar de site “Hart voor 
honden Helmond Oost”, 
http://www hartvoorhonden.com/.
Wij hopen eveneens op enkele enthousi-
aste deelnemers, belangstellenden kunnen 
een berichtje sturen naar :
secretariaatwijkraad@dierdonk.eu 
of naar n.tuip@chello nl.

Hondenwerkgroep

 “Hart voor honden Dierdonk”.

         



17
W
ijk

ra
adWijkgericht werken in een “ nieuwe jas “

In het verleden hadden we 2 maal per 
jaar de klankbordgroepvergadering, 
de opzet en het karakter van deze ver-

gadering verouderd, het werden in som-
mige gevallen langdradige vergaderingen 
zonder concrete inhoud naar de toekomst 
van de wijk toe. 
Tevens ging het in deze vergaderingen 
ook regelmatig over de scheve stoeptegel 
en de kapotte lantaarnpaal.  Voorgaand 
was de gemeente en de wijken al langer 
een doorn in het oog
Ongetwijfeld heeft u er dan ook al over 
gelezen, de kranten hebben er immers 
vol van gestaan, het nieuwe “Wijkgericht 
werken’ , wat dit inhoudt staat weergege-
ven in onderstaande tabel.

Tevens is het handboek Wijkgericht 
werken in een nieuwe jas te downloaden 
van de gemeentelijke website, www.
helmond nl . Ook zullen wij als Wijkraad 
dit handboek op onze eigen site laten 
plaatsen, www.dierdonk.eu 

Concreet houdt dit voor ons als Dierdonk 
in dat wij gezamenlijk een wijkactieplan 
moeten maken voor de periode van 2 jaar.
Dit moeten kortlopende zaken zijn die 
binnen die 2 jaar gerealiseerd moeten  
kunnen worden. Veder gaan wij natuurlijk 
gebruik maken van de Wijktafels en het 
Wijkwerkoverleg, of we uitkomen met 
de gestelde hoeveelheid valt natuurlijk te 
bezien, misschien het ene jaar wel en het 
andere niet. 

Dit plan willen wij in september gaan 
maken, als onderlegger gebruiken wij 
hiervoor de laatste afspraken vanuit de 
klankbordgroepvergaderingen.
Om het geheugen nog even op te frissen 
ging het bij de laatste vergaderingen over 

de buurtbus, de opkomende en ouder 
wordende jeugd, inzet jongerenwerker, 
de publicatieborden, de overlaging van de 
N279. De nog niet afgewerkte en uiteraard 
nieuwe punten gaan we opnemen in het 
plan.

Uiteraard mag u als wijkbewoner meepra-
ten over bestaande maar ook nieuwe pun-
ten inbrengen. 
Hiervoor hebben wij op 27 september a.s. 
een wijkbreed overleg gepland, dit begint 
om 20.00 uur en wordt gehouden in Park-
zicht. U bent van harte welkom met uw 
ideeën en ziens wijze (inzichten).

Afrit Bloemvelderbrug
Ter plaatse van de af/inrit van  het fietspad 
Bloemvelderbrug ter hoogte van de Zwa-
nenbloemsingel en de Zonnedauwsingel 
doen zich regelmatig hachelijke situaties 
voor waarbij het langzaam verkeer regel-
matig door het wel bekende oog van de 
naald kruipt. Om de risico’s zo veel als 

mogelijk te beperken is door de wijkraad 
aan de Gemeente Helmond gevraagd of 
het mogelijk  was om tot passende ver-
keerskundige oplossing te komen. Voor 
dit knelpunt is in goed overleg met al de 
betrokken partijen een passende oplos-
sing gevonden in de aanleg van een ver-
keersplateau. Na het zomerreces zal de 

Gemeente Helmond overgaan tot de uit-
voering van het werk. Mogelijk dat deze 
werkzaamheden een aantal dagen hinder-
lijk zullen zijn voor u.
Tot ziens binnen onze wijk !!
Wijkraad Dierdonk
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Publicatieborden

Uiteraard kan het niet missen dat 
u de nieuwe publicatieborden 
al hebt zien staan, een lang 

gekoesterde wens van 3 wijken, Stiphout, 
Brandevoort en Dierdonk is hiermede in 
vervulling gegaan.

Op 12 juli jl werden de borden feestelijk 
onthuld door oud wethouder mevrouw T. 
Houthooft en de nieuwe wethouder de 
heer J. van de Heuvel.

Wijkbrede activiteiten kunnen op dit bord 
geplaatst worden, hiervoor kunt u een 
mailtje sturen naar 
secretariaatwijkraad@dierdonk.eu , 
wij zullen dan bij een wisseling hiervoor 
zorgdragen.

Beste mede wijkbewoners, nogmaals wil-
len wij u meegeven dat wanneer er in uw 
woonomgeving positieve of negatieve za-
ken spelen u ons hiervoor kun benaderen, 
wij zullen dan samen met u en eventuele 
professionals zoeken naar gepaste oplos-
singen.  
Hiervoor kunt u ook een mailtje sturen naar 
secretariaatwijkraad@dierdonk.eu 
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Dierdonk en
Openbaar Vervoer

Na herhaaldelijk aandringen bij het 
SRE en de Gemeente Helmond 
door de Wijkraad hebben wij ein-

delijk een officieel antwoord op ons en 
uw verzoek om Dierdonk aan te sluiten op 
het Openbaar Vervoernet, zodat een aantal 
cruciale bestemmingen kunnen worden 
bereikt en v.v. Dierdonk bereikbaar wordt 
met Openbaar Vervoer.

Het standpunt van de SRE en de Gemeen-
te Helmond is dat Dierdonk middels OV al 
bereikbaar is doordat de regionale lijn 23 
Dierdonk via de haltes aan de Wolfsput-
terbaan aandoet. De vervoersdeskundigen 
erkennen wel, dat deze haltes slechts be-
reikbaar zijn voor een heel klein deel van 
de bewoners van Dierdonk.

Verzoek om lijn 23 door 
Dierdonk te laten lopen
Wij hebben dit verzoek neergelegd bij de 
Gemeente omdat hierdoor meer haltes ge-
maakt zouden kunnen worden, waardoor 
een groot deel van de inwoners van Dier-
donk bereikbaar wordt. Het reeds eerder 
ingenomen standpunt door de betrok-
ken partijen werd herhaald, dat dit alleen 
mogelijk is door het inzetten van extra 
chauffeurs om tegemoet te komen aan de 
eisen van de tijdslimieten voor de regio-
nale verbinding. Hierrvoor is geen budget 
beschikbaar. Bovendien is het mixen van 
een regionale lijn met de taken van een 
stadslijn een gruwel in de ogen van het 
Openbaar Vervoer.

Alternatief Buurtbus
Zoals u weet werden plannen ontwikkeld 
om een Stichting Buurtbus op te starten 
met vrijwilligers als chauffeur, waarbij 
het materieel en andere ondersteuning 
gesubsidieerd zou worden. U reageerde 
massaal op ons verzoek om aan te geven 
in hoeverre u gebruik zou gaan maken van 
dit vervoer, indien dit zou worden aange-
boden. Het SRE was voorstander van een 

proef met een “stads” buurtbus, omdat tot 
heden alleen nog maar regionale buurt-
bussen rijden en men graag ervaring wilde 
opdoen met een buurtbus als stadsvervoer.

Op basis van de gegevens uit de enquête 
heeft het SRE berekend, dat een subsidie 
van 60.000 euro per jaar noodzakelijk zou 
zijn. Een gedegen proef zou 3 jaar moeten 
duren. Met andere woorden over de pe-
riode van 3 jaar is dan 180.000 euro aan 
subsidie noodzakelijk. Bekeken werd in 
hoeverre dit geld beschikbaar zou zijn.

Door bezuinigingen Buurtbus 
niet haalbaar
Inmiddels is het plan ingehaald door de 
tijd. De Gemeente Helmond en het SRE 
moeten ook op het Openbaar Vervoer be-
zuinigen tengevolge van de economische 
crisis. Hierdoor zijn de reservepotjes ge-
schrapt en heeft het SRE geen subsidie 
mogelijkheid meer. Op grond hiervan 
heeft men besloten om de proef met de 
Buurtbus voor Dierdonk niet door te laten 
gaan.

Bezwaar Wijkraad
Uiteraard hebben wij heftig geprotesteerd 
tegen deze beslissing. Hierbij hebben wij 
gewezen op het feit, dat Dierdonk de enige 
wijk van Helmond is die niet bereikbaar 
is per OV. Ook hebben wij erop gewezen 
dat de inwoners van Dierdonk een hoge 
bijdrage leveren aan het jaarlijkse budget 
van de Gemeente Helmond. De verhou-
dingen liggen tegen dit licht bezien toch 
wel erg scheef.
Toegezegd werd, dat ons bezwaar aan de 
betrokken Wethouder kenbaar zou wor-
den gemaakt. Onze gesprekspartner zag 
echter geen lichtpuntjes.
Uit dit gesprek hebben wij derhalve de 
conclusie getrokken, dat het doek voor de 
Buurtbus gevallen is.

Dank
De wijkraad dankt de inwoners van Dier-
donk voor de geleverde respons en de 
vrijwilligers chauffeur voor hun bereid-
heid de Buurtbussen te willen bemannen.

Wijkraad Dierdonk

         



* Keukens
* Verbouwen
* Dakkapellen
* Timmerwerk
* Badkamers
* Onderhoud

* Cv installaties
* Renovatie
* Tegelwerk
* Dakramen
* Vloeren leggen

* Loodgieterwerk

Even voorstellen:
De veelzijdige vakman voor al uw 

grote en kleine klussen 

Kijk op www.klussenier.nl

Erik Bosma
Eerdedreef 1
5709 SZ  Helmond
Tel: 0492-528894
mobiel: 06-30480492
Email: e.bosma@klussenier.nl

Bewegen op Maat
2010

FysioFitness
Bewegen op maat voor:

Meer kracht • Goede conditie • Leniger
Energieker • Minder pijn • Lager lichaamsgewicht

Betere bloeddruk • Kortom gezonder!

Van Meelstraat 1a, 5703 EP Helmond | tel. (0492) 53 73 92 | www.ruyssenaars-vdbroek.nl

 Training Begeleiding

             

Het kan!
Makkelijk centimeters 
verliezen, precies 

waar jij dat wilt.

Stevig afvallen? Alleen centimeters verliezen op je 

heupen? Of meer spieren en minder vet? Je komt 

strakker in je vel te zitten met elektrotraining van 

Bailine. Een wetenschappelijk ontwikkelde methode 

uit Scandinavië. Terwijl je ontspannen ligt, worden 

je spieren gericht getraind. We helpen ook met 

persoonlijke voedingsadviezen, beweging en moti-

vatie. Bailine is de snelst groeiende fi guurstudio van 

Nederland. Voor vrouwen, door vrouwen. Volg ons 

programma en wij garanderen succes!

Ontdek het geheim uit Scandinavië 
en boek een gratis proefbehandeling!
Bel of mail Jolanda voor een afspraak.
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H e t  K o e t s h u i s  I n t e r i e u r w e r k e n  

w w w . h e t - k o e t s h u i s . n l  

Eigen machinale werkplaats. Neem contact op voor een offerte 
 

Tel. 040 – 7511585  Mobiel 06 – 50849780  E-mail: info@het-koetshuis.nl 

• Bibliotheekkasten 
 
• Raamshutters 
 
• Interieurs op maat 
 
• Kamer-en-suite’s 
  
• Verbouwingen 

 
• Laminaat leggen 
 
• Paneeldeuren 

 
• Kozijn renovatie 

 
• Architraven & plinten 

 
• Zolderverbouwingen 
 

Ook bij U kan Het Koetshuis de huidige stalen kozijnen en 
opdekdeuren in uw woning vervangen door hardhouten kozijnen 

& prachtige paneeldeuren met bijpassende architraven en neuten. 
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Zonnige open dag bij kinder-
dagverblijf De Bereboot in 
Dierdonk   
Zondagmiddag 18 juli werd kinderdag
verblijf De Bereboot in Helmond officiëel 
geopend. Een paar honderd personen wa
ren aanwezig op deze feestelijke middag.
Na een korte terugblik op de inmiddels 
15 jarige historie van De Bereboot werd 
het officiële gedeelte afgesloten met 
het Bereboot lied door het personeel, 
muzikaal ondersteund door leden van de 
Helmondse Harmonie.
De sfeervol ingerichte binnen ruimten 
konden worden bekeken en er waren vol
op kinderactiviteiten georganiseerd op het 
prachtige buitenterrein van De Bereboot.
Een  pipowagen was het décor van het 
optreden van een goochelaar, de kinde
ren konden muziek maken met allerlei 
instrumenten onder de sfeervolle pergola, 

kinderen werden geschminkt, Bereboot 
maskers werden geknusteld en er was 
een waterestafette en diverse spelletjes. 
Ook werden enkele dansjes uit de musical 
The Wiz door de kinderen van de buiten
schoolse opvang ten tonele gebracht.
Er was een gastoptreden van het Hel
mondse pieporkest en een prachtige paar
den show door een Fries dressuur paard.
De bewoners van de dierenweide op het 
terrein (een  shetland pony en aaibare 

mini schaapjes) werden verblijd met de 
komst van een vijftal kippen.

Kinderdagverblijf De Bereboot is uniek in 
de regio en heeft dat op deze feestelijke 
dag kunnen laten zien.

         



Maandag t/m vrijdag 09.00 - 18.00 uur 

Vrijdag koopavond tot 21.00 uur 

Zaterdag 09.00 - 17.00 uur

Ja, GroenRijk De Biezen is het adres voor al je bloemwerk. Dagelijks verse snijbloemen.

D  i n

GroenRijk De Biezen
Biezenweg 2a •  Beek en Donk
0492-461310 • www.groenrijk.nl

10 %20 %
30 %

40 %

50 %
60 %70 %

20 %

50 %30 %

gaat naar Eindhoven

verhuizings
uitverkoop

met kortingen tot 70%

Het is NU tijd om mooie kook-
en keukenartikelen te kopen.

Loop binnen...profiteer...geniet & verrijk je keuken.

Kwaliteit met idiote kortingen.

Blijf t...

Kerkstraat 52

Loop binnen voor doorlopend wisselende

AANBIEDINGEN

met leuke artikelen voor alles wat 

te maken heeft met gezellig thuis 

tafelen & cadeau artikelen, 

waar mensen blij van worden

...uw vertrouwde Coenen 

adres in Helmond.

Ritzenhof bekers 19.95

NU 12.50 per stuk

Wedgwood
Edme sauskom 40.-

NU 29.95

Georg Jensen 80.-

NU 59.00 

Wedgwood
Edme schenkkan 41.50

NU 29.95
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Kunst kijken in Dierdonk
Op 10 oktober 2010 is het kunst kij-
ken in Dierdonk

U bent allemaal van harte uitgeno-
digd om vrijblijvend te komen 
kijken tussen 14.00 en 17.00 uur.

Ook kinderen zijn van harte welkom. 
Er is zelfs een speciale kunst expositie-
middag in Parkzicht.
Uiteraard mag u helemaal zelf weten hoe 
dat u de kunstadressen bezoekt: te voet, 
met de fiets, auto etc..

Fijn dat u gekozen heeft om kunst te kij-
ken in Dierdonk.

Ga naar onze website: www.dierdonk.eu/
kid/kid html

Een route die wij kunnen aanbevelen is:
1. Parkzicht – Kinderkunst
2. Zilverschoonbeek 22 
 Hans van Heck – Sculpturen en
   oudheidkundige werktuigen
3. Tormentilbeek 9
 Niek de Jongh – Fotografie
4. Malaxisbeek 1 –
 Petry Claassen – Beeldhouwwerken;
 Rieky van Asten – Natuurlijke kunst
5. De korte geer 2 –
 Anne Lier – Schilderkunst;
 Marlies van Bergen – Schilderkunst;
 Leo van Kraaij – Beelden keramiek
6. Tamariskbeek 15 –
 Evert Slegers – Schilderkunst;
 Arno Oberendorff -- Brons
7. Schovenhorstweide 9
 Jos van der Donk – Bronzen beelden
8. Velhorstweide 18 
 Marion Jochems – Sierraden en glas-

kralen
9. Wildenborchlaan 60
 Henk Lucas – Frans keramiek

DOE MEE aan de Kunstexpositie 
voor jongeren in Dierdonk
Ben jij tussen de 18 maanden en 18 jaar? 
Doe dan mee met onze kunstexpositie op 
10 oktober 2010 in Parkzicht.
Maak iets creatiefs - alles is toegestaan - 
en exposeer in Parkzicht.
Laat vooraf even weten of je komt. 
Mail naar f.lier@telfort nl o.v.v. je naam 
en leeftijd.

We hopen jullie allemaal te zien op Kunst 
in Dierdonk.

Namens de organisatoren,
Petry, Jos, Anne, Hans, Marion, Bert, 
Henk, Niek en François

K DinS
U
T
N
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Parkzicht – Kinderkunst
De jeugd in Dierdonk 
heeft verschillende 
kunstwerken gemaakt 
die tijdens de expositie 
tentoongesteld worden 
in Parkzicht

Hans van Heck
Sculpturen en 
oudheidkundige 
werktuigen
Zilverschoonbeek 22

Hans van Heck is amateurarcheoloog en heeft bijzondere oud-
heidkundige artefacten. Daarnaast verzamelt hij kunst.

Niek de Jongh
Fotografie
Tormentilbeek 9

www foto-u-niek.nl

Fotografie is voor mij het ultieme middel om alles, wat het leven 
de moeite waard maakt, In het juiste licht en sfeer vast te leggen, 
zodat deze foto’s op mindere momenten in het leven, de alledag 
weer kleur geven.

Petry Claassen
Beeldhouwwerken
Malaxisbeek 1

petry.exto.nl/site/index/
13893838_Introductie.
html

In het werk van Petry Claassen is de mens prominent aanwezig. 
Met veel aandacht voor het handwerk kiest zij duidelijk voor een 
ambachtelijke en traditionele verwerking. Zij werkt in klei, gips, 
steen, textiel en diverse andere materialen. Petry beheert het to-
tale proces van klei ontwerp naar mal maken en het afgieten 
hiervan.

Rieky van Asten
Natuurlijk kunst
Malaxisbeek 1

www natuurlijkekunst.nl

Rieky van Asten heeft de natuur als haar inspiratiebron. Op haar 
typische wijzen creëert zij bijzondere creaties met behulp van 
hout, steen, textiel en diverse andere materialen.

Anne Lier-van Hest
Schilderkunst
De korte geer 2

www.ffoxxann nl/
annesmodernekunst/

Het werk van Anne Lier – Van Hest speelt zich vooral af op grote 
doeken. Het creëren, interpreteren en vormgeven waarbij het 
doek de uitdaging is. Het ontwerpproces gaat door totdat puur 
de essentie van de gedachtegang wordt weergegeven. De tech-
niek is gemengd: er worden diverse lagen verf, oliepastel en an-
dere materialen aangebracht op het doek. Het resultaat is vaak 
verrassend eenvoudig qua compositie en kleurstelling.

Marlies van Bergen
Schilderkunst
De korte geer 2

www.art-focus.nl

Mijn manier van kijken, 
interpreteren en vormgeven is de basis voor mijn werk, waarbij 
het witte vlak de uitdaging is. De ontwerpen zijn het resultaat 
van een proces van vereenvoudigen totdat puur de essentie van 
de gedachtegang wordt weergegeven. De techniek is gemengd: 
er worden diverse lagen verf, oliepastel en potlood aangebracht 
op scanbulk. Middels deze werkwijze wordt structuur gegeven 
aan het werk en krijgt het een mat, krijtig karakter.

Kunst in Dierdonk

K DinS
U
T
N
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Kunst in Dierdonk
Leo van Kraaij
Beelden keramiek
De korte geer 2

Leo van Kraaij exposeert veel en vaak in de Lambertushof te 
Helmond. Keramieke beelden is zijn passie.

Bert Valentijn
Mineralen
Tamariskbeek 15

Bert Valentijn is verwoed mineralenzoeker. Hij bezoekt jaarlijks 
verschillende groeves en vindplaatsen in binnen- en buitenland. 
Hij laat u zijn vondsten zien. Interessant zijn de pyrieten uit het 
Spaanse Navajun. Een mooie kennismaking met de wondere we-
reld van de mineralen. Voor ieder kind dat met zijn ouders op 
bezoek komt is er klein mineraaltje.

Evert Slegers
Schilderkunst
Tamariskbeek 15

www.evertslegers nl

Evert is een veelzijdig natuurtalent en een gevoelsmens. Zijn 
werk getuigt van de stimulerende soort eigenwijsheid van een 
man die helemaal zijn eigen weg kiest. Hij heeft een geheel eigen 
stijl ontwikkeld en schildert afwisselend figuratief en expressio-
nistisch

Henk Lucas
Frans keramiek
Wildenborchlaan 60

www.letemple.nl

Henk Lucas houdt zich bezig met keramische kunst. Van vazen 
tot schalen en van kunstwerken tot borden.

Jos van der Donk
Bronzen beelden
Schovenhorstweide 9

www.jvanderdonk.eu

Jos van der Donk heeft een fascinatie voor beweging. Gedreven 
door dans, T’ai Chi en Oosterse vechtsporten maakt hij bronzen 
beelden waarin de mens centraal staat. Meestal zijn dit vrou-
wenfiguren, omdat deze hem in hun bewegende vorm het meest 
inspireren. Van der Donk maakt werken in verschillende stijlen

Marion Jochem
Sculpturen & glaskralen
Velhorstweide 18

www.emjee-beads nl

Met staafjes glas en een 1.000 °C hete vlam vervaardigt Marion 
Jochem zelf sculpturen en kralen van glas. Het “lampwork” zo-
als verwerken van glas met een brander internationaal genoemd 
wordt is een prachtige combinatie van ambacht en kunst.
De mogelijkheden met het hete glas zijn eindeloos en de prach-
tige kleuren blijven inspireren. Met de aan de brander vervaar-
digde kunstwerkjes worden unieke en persoonlijke sieraden sa-
mengesteld.

Arno Oberendorff
Brons, schilderkunst
Tamariskbeek 15

Arno Oberendorff schildert en boetseert al sinds zijn vroege 
evensjaren en kreeg les van diverse kunstenaars en ambachtslie-
den. Arno maakt beelden in brons en aluminium, veelal cartoons 
van de dagelijkse samenleving.
Ook maakt hij veelal grote schilderijen in wisselende stijlen met 
altijd realistische elementen. Beelden van hem zijn te zien op een 
wisselende expositie op het Lambertushof in Helmond

K DinS
U
T
N
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De zomervakantie is weer voorbij!

Heb je sportieve voornemens voor het 
komende seizoen? Kom dan gerust een 
kijkje nemen of speel een keertje mee 
bij onze badmintonclub in Bakel!

Vanaf september gaan we weer van 
start! ( in sporthal de Beek)

Op dinsdagochtend van 
10.00 – 12.00 uur voor senioren
Op woensdagavond van 
18.30 – 20.00 uur voor junioren 
en van 
20.00 – 23.00 uur voor senioren

            

GEYSENDORFFERSTRAAT 29 
5703 GA HELMOND TEL. 0492 - 53 76 93

          

Tagliatelle frutti di mare

Nog even nagenieten van de heerlijke zomerse avonden 
die we hebben gehad in het heerlijke vakantieland 
Italie. Met dit verrukkelijke gerecht waant u zich 

direct terug!

Voor 4 personen 
Bereiden: 15 minuten (+ eventuele ontdooitijd) 

Een heerlijke snelle maaltijd uit de zee die er bovendien 
erg feestelijk uitziet. In de diepvries vind je kant-en-klare 
gemengde zeevruchten, maar je kunt ook kijken wat de 
visboer heeft en daar een keuze uit maken. Neem liefst verse 
tagliatelle, die is niet alleen lekkerder, maar ook nog eens 
sneller klaar dan gedroogde. 

Nodig:
400 g tagliatelle (liefst vers)
400 g gemengde zeevruchten 
(bijvoorbeeld: garnalen, inktvisringen, gekookte mosselen, 
schelpjes, kleine octopusjes, coquilles)
4 mooie gamba’s of rivierkreeftjes
bosje platte peterselie
1 sjalotje
1 teentje knoflook
1 rode peper 
scheutje room 
scheutje calvados of cognac
1 citroen
olijfolie om te bakken 

Belangrijk: laat bevroren zeevruchten eerst ontdooien! 
Breng een grote pan water (met zout) aan de kook voor de 
tagliatelle. 
Snipper het sjalotje en fruit zachtjes glazig in wat hete olie in 
een koekenpan (± 2 minuten). 
Snij de rode peper en knoflook in stukjes en doe erbij. 
Voeg alle zeevruchten toe en bak al omscheppend ± 2 minu-
ten op hoog vuur. 
Doe intussen de pasta in het kokende water en kook ‘al dente’ 
in ± 5 minuten. 
Blus de zeevruchten af met wat calvados of cognac en laat de 
alcohol even verdampen. 
Giet er een scheutje room bij. 
Voeg op het laatst wat fijngehakte peterselie toe. 
Hou eventueel even warm op een plaatje tot de pasta gaar is. 

Serveren:
Laat de pasta uitlekken en doe in voorverwarmde diepe 
borden. 
Schep de frutti di mare erover. 
Zorg dat de grote gamba’s of rivierkreeftjes mooi bovenop 
liggen. 
Serveer met partjes citroen.

Buon appetito!

Een Culinaire Groet,
Team Food For Fun

Recept van de maand

         



27
In
ge
zo
nd
enBeach-Party Afscheidsfeest groep 8

Basisschool Dierdonk bij 
Parkzicht.

Als je in groep 8 zit hoor je bij de 
oudsten van de basisschool.  Dat 
is natuurlijk erg leuk, Maar je bent 

ook bezig met een volgende grote stap in 
je leven en daar begin je halverwege het 
schooljaar al over na te denken en ga je 
beslissen over wat er na die veilige basis-
school komt. Als die beslissingen eenmaal 
zijn gemaakt, komt nog de citotoets en 
dan ga je al een beetje aan het naderende 
afscheid denken. Aan schoolkamp en de 
eindmusical en het afscheidsfeest.
Het schoolkamp was ontzettend leuk, met 
geweldig mooi weer. De eindmusicals 
waren erg leuk.  Alleen het afscheidsfeest 
zou er niet zijn…….
Vanwege de groepsgrootte werd het voor 
de school erg moeilijk om die in te plan-
nen en te organiseren.
Maar gelukkig hebben we klassenouders! 
Die hebben alles ingezet om toch een 
eindfeest te organiseren. En dat is gelukt!

Op zaterdag 17 juli was het dan zover, de 
afscheidsavond van de groepen 8 van B.S. 
Dierdonk
Om 19.30 uur kwamen de eerste beach-
party leerlingen binnen. Bij binnenkomst 
stond er een heerlijke cocktail klaar (zon-
der alcohol natuurlijk!) en kreeg iedereen 
4 consumpties.

De dj’s van DJOYS draaiden swingende 
muziek en na voorzichtig afkijken begon 
iedereen toch te dansen! 

De hele avond is super verlopen en ieder-
een heeft het naar zijn zin gehad! 

Na het dankwoord van Erica aan alle leer-
lingen werd de avond afgesloten door het 
slotlied: Schouder aan Schouder van Guus 
Meeuwis en Marco Borsato.

Iedere groep 8 was in een grote cirkel om-
armd met elkaar en zong uit volle borst 
mee en werden er veel tranen gelaten!
Om 22.00 uur was het feest afgelopen het 
was super gezellig geweest!

Dit alles hadden de groepen 8 vooral te 
danken aan  de WIJKVERENIGING!
De Wijkvereniging heeft een bijdrage 
voor 2 consumpties gedaan voor de leer-
lingen en de vergoeding voor de muziek 
die goed is verzorgd door DJOYS: Joris 
van der Sanden en Christian van de Kop-
pel met hun geweldige muziek.

Heidi Swinkels heeft ervoor gezorgd dat 
de leerlingen gebruik mochten maken van 
Parkzicht.

Ook B.S. Dierdonk deed een duit in het 
zakje voor 2 consumpties.

En als laatste alle klassenouders voor het 
versieren en begeleiden van deze avond in 
Parkzicht.

Voor ieders bijdrage willen wij bij deze 
dan ook nogmaals Hartelijk Danken!!!

En voor de groepen 8 VEEL SUCCES op 
jullie nieuwe scholen!!!!!!

Namens: alle klassenouders groepen 8
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DIERDONKWEEKEND  10-11-12 SEPTEMBER
Programma Dierdonk Dagen 10-11-12 september  2010
Vrijdag:
	 Discoavond	voor	de	jeugd	tot	en	met	groep	8	basisschool	van	19.00	uur	tot	21.30	uur
	 Voor	de	jeugd	vanaf	de	eerste	klas	middelbaar	onderwijs		van	21.30	uur	tot	24.00	uur.
Zaterdag:
	 Knutselen	voor	de	kleintjes	van	10.00	uur	tot	12.00	uur
	 Minivoetbaltournooi		voor	de	jeugd	van	7	t/m	12	jaar	van	14.00	uur	tot	17.00	uur
	 Urban	Street	Golftournooi		vanaf	14.00	uur	tot	17.00	uur
	 Feestavond	m.m.v.	de	coverband	No-Exit		aanvang	21.00	uur
	 Tijdens	de	feestavond	zal	de	prijsuitreiking	van	het	golftoernooi	plaatsvinden
Zondag:
	 Volleybaltournooi	voor	jong	en	oud	aanvang	11.00	uur
	 Tea-Kwando	demonstratie	door	sportschool	Dekkers	tussen		12.00	en	14.00	uur
	 Optreden	clown	Rinaldo	aanvang	15.00	uur

Middelbare scholieren opgelet
De	stg.	Dierdonkdagen	biedt	jullie,	in	sa-
menwerking	met	 de	 vrijwilligerscentrale	
Helmond,	 de	 mogelijkheid	 om	 tijdens	
het	 aankomend	Dierdonk	weekend	 jullie	
maatschappelijke	stage	geheel	of	gedeel-
telijk	 in	 te	 vullen	 door	 ons	 te	 assisteren	
bij	de	vele	activiteiten	die	wij	 tijdens	dit	
weekend	organiseren.
Een	aantal	voorbeelden	hiervan	zijn:
De	 knutselactiviteit	 voor	 de	 kleintjes	 op	
zaterdagmorgen,	het	minivoetbaltournooi	
op	 zaterdagmiddag	 voor	 de	 jeugd,	 het	
volleybaltournooi	op	de	zondag,	 toezicht	
houden	bij	een	springkussen,	helpen	met	
de	voorbereidingen	voor	de	diverse	optre-
dens	en	nog	diverse	andere	zaken.
Lijkt	 het	 je	 leuk	om	 je	 stage	 in	 je	 eigen	
wijk	in	te	vullen	meldt	je	dan	aan	via	de	
vacaturebank	bij	jullie	op	school	of	neem	
contact	op	met	John	Vincent	0492-510136	
of	Hans	van	Rijt	0492-559897	
Graag	bellen	na	18.00	uur

Namens	het	bestuur	Stg	Dierdonkdagen.
Hans	van	Rijt
Secretaris

Dringend verzoek aan
hondenbezitters in Dierdonk
Graag	willen	wij	ook	dit	jaar	wederom	een	
vriendelijk	doch	dringend	beroep	doen	op	
alle	hondenbezitters	die	aan	of	in	de	buurt	
van	de	Kromme	Geer	wonen.
Wilt	 u	 zo	 vriendelijk	 zijn	 om	 uw	 hond	
tijdens	het	aanstaande	Dierdonkweekend,																																	
van	8	tot	13	september,	niet	uit	te	laten	op	
de	uitlaatstroken	en	de	grasvelden	aan	de	
Kromme	Geer	tussen	de	Dierdonklaan	en	
het	Ockenburgpark.
Dit	 zal	 zeer	 gewaardeerd	 worden	 door	
de	vele	bezoekers	 en	deelnemers	van	de	
diverse	evenementen	die	ook	dit	jaar	weer	
plaats	zullen	vinden.
Wij	hopen	op	uw	medewerking	en	uw	be-
grip	voor	dit	verzoek.

Met	vriendelijke	groet,
Het	bestuur	Stg.	Dierdonkdagen,

Ton,	Jan,	Roel,	John,	Roland	en	Hans

Dit	jaar	zijn	we	al	weer	toe	aan	de	derde	
editie	 van	 het	 Dierdonkdagen	 minivoet-
baltoernooi.	Na	2	jaar	met	een	nagenoeg	
gelijk	 aantal	 teams	 te	 hebben	 gespeeld,	
hebben	wij	de	regels	wederom	een	beetje	
aangepast	om	nog	meer	teams	aan	de	af-
trap	te	mogen	verwelkomen	op	zaterdag-
middag	11	september	a.s.
Wij,	als	bestuur,	zullen	voor	scheidsrechters	
zorgen	zodat	een	begeleider	per	team	niet	
meer	noodzakelijk	is.	(je	mag	natuurlijk	je	
eigen	coach	meebrengen)
Dus	 als	 je	graag	voetbalt,	 zoek	een	paar	
vrienden	 bij	 elkaar,	 verzin	 een	 stoere	
naam	voor	jullie	team	en	meld	je	aan	bij	
een	van	de	2	adressen	op	pagina	27.
Door	deze	wijziging	hopen	we	de	drempel	
om	mee	te	doen	verlaagd	te	hebben.
Wel	graag	tijdig	van	te	voren	aanmelden	
zodat	we	 het	wedstrijdschema	 op	 tijd	 in	
elkaar	kunnen	zetten.
Ook	 willen	 we	 dit	 jaar	 extra	 publiciteit	

aan	 dit	 toernooi	 geven	 om	 een	 zo	 groot	
mogelijk	aantal	teams	bij	elkaar	te	krijgen,	
vandaar	dit	stukje	al	in	Mei	geplaatst.
We	houden	vast	 aan	de	 twee	 leeftijdsca-
tegorieën	die	we	vorig	ingevoerd	hebben,	
namelijk	die	van	de	7,	8	en	9	 jarigen	en	
die	van	de	10,	11	en	12	jarigen.
In	 beide	 categorieën	 word	 om	 een	 wis-
selbeker	gestreden	en	we	hebben	ook	dit	
jaar	weer	voor	iedere	deelnemer	(ster)	een	
kleine	attentie.
De	 spelregels	 blijven	 hetzelfde	 als	 in	 de	
voorgaande	jaren	en	de	teams	bestaan	we-
derom	uit	3	veldspelers	en	2	wisselspelers.
De	wedstrijden	worden	gespeeld	op	vel-
den	van	9	bij	18	meter	voorzien	van	kleine	
doelen.
De	wedstrijden	beginnen	om	14.00	uur	en	
de	finales	staan	om	17.00	uur	gepland.
Ook	kunnen	alle	spelers	weer	deelnemen	
aan	het	doel	schieten	waarbij	voor	de	win-
naar	een	splinternieuwe	voetbal	klaar	ligt.

Op	zaterdag	11	september,	in	het	weekend	
van	 de	 Dierdonkdagen,	 vindt	 het	 eerste	

Dierdonk	 Urban	 Street	 golf	 toernooi	
plaats.	 Deelneming	 staat	 open	 voor	 de	
bewoners	van	onze	wijk.
Urban	Street	golf	is	zoals	de	naam	al	zegt,	
golf	in	een	stad	of	stadsdeel.
Het	wordt	gespeeld	met	gewone	golfclubs	
en	met	een	speciaal	urbangolfballetje.	Dit	
balletje	 heeft	 een	 gewicht	 van	maar	 1/3	
van	 een	 origineel	 golfballetje	 zodat	 het	
noch	schade	aan	omstanders	noch	schade	
aan	materiële	zaken	kan	aanrichten.	
Het	balletje	mag	ten	allen	tijde	opgeteed		
worden	 of	 er	 wordt	 geslagen	 vanaf	 een	
stukje	kunstgras	teneinde	de	clubs	niet	te	
beschadigen.	Iedere	hole	is	een	nader	aan	
te	duiden	object	in	onze	wijk.	
Golf	 ervaring	 is	 niet	 vereist	 en	 iedereen	
kan	het	spelen.	
De	regels	zijn	uitermate	eenvoudig,	zie	de	
Gazet	juli/augustus

Aanmelden	 kan	 bij	 voorkeur	 per	 e-mail	
via:	John	Vincent
	e-mailadres:		jevincent71@hotmail.com

Eerste Dierdonk Urban Street Golf Toernooi

Zaterdag 11 september 	MINIVOETBALTOERNOOI
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Volleybaltoernooi.
Zondag 12 SEPTEMBER 2010

Het bestuur van de Stichting Dier-
donk Dagen is weer begonnen 
met de organisatie van dit gezelli-

ge volleybaltoernooi voor zowel de jeugd 
als voor de volwassenen. Voor een goede 
organisatie willen wij graag zo snel mo-
gelijk weten hoeveel teams er deelnemen 
aan dit volleybaltoernooi. 
Ingeschreven kan worden in drie klassen 
t.w.: jeugd, fun en prestige.
Het inschrijfgeld bedraagt € 30,00 voor de 
fun- en prestige-klasse en € 15,00 voor de 
jeugd. Inschrijven kan per team maar ook 
individueel. De kosten individueel bedra-
gen dan € 5,00 p.p. 

ZATERDAG 11 SEPTEMBER 2010
Om te voorkomen dat er teams na aanmel-
ding niet op komen dagen, en dus anderen 
benadelen, willen wij een borgsom van € 
5,00 per team vragen, die na afloop van 

het toernooi weer opgehaald kan worden 
bij het wedstrijdsecretariaat.

Ondanks het feit dat een begeleider niet 
verplicht is willen we toch graag een 
naam en telefoon nr. van een contactper-
soon zodat we, indien nodig, altijd iemand 
kunnen bereiken.

MINIVOETBALTOERNOOI

Inschrijfformulier Minivoetbaltoernooi 
Naam van het team: 
………………………………………….

Leeftijdsgroep O   7 t/m 9 jaar
  O 10 t/m 12 jaar
Naam contactpersoon/begeleider: …………………………………
Telefoonnummer: …………………………………………
E-mail: ……………………………………….

Dit formulier, samen met de borgsom (€ 5,00), inleveren bij:
Roland van Woerkom, Velhorstweide 29 ( 514896
E-mail: r.woerkom5@chello.nl
Hans van Rijt, Leeuwenborchweide 58 ( 559897
E-mail: h-wvanrijt@hetnet nl 

 

Inschrijfformulier Volleybaltoernooi.

Naam team: .....………………………………………...
Naam contactpersoon: …………………………………
Telefoonnummer: …………………………………….
E-mail: ………………………………………………..

Inschrijving: individueel       O             jeugd               O    
                     twee personen  O             fun                   O
                     drie personen   O             prestige            O
Dit formulier kunt u, samen met het inschrijfgeld, inleveren bij:
R. Botter, de Kromme Geer 16, tel: 517626

Inschrijfformulier Urban Street Golftournooi.
Zaterdag 11 september
Ik wil deelnemen aan het eerste 
Dierdonk Urban Street Golftournooi.

Naam: .......................................................................
Adres: .......................................................................
Telefoon: .........................................................
E-mailadres: .........................................................

Ik ben wel / niet in het bezit van een golfclub.

  Dit formulier kunt u inleveren bij:
 John Vincent,  Kromme Geer 59,  5709 ME Helmond

         



PAK JE VOORDEEL!

 HELE MAAND
SEPTEMBER!
ACTIE MAAND!

1 november 2010.
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Nederlands Kampioen 
Kunstrolschaatsen

Mierlo – Fleur Renne (11 jaar) 
uit Dierdonk is tijdens de 
Nederlands kampioenschappen 

Kunstrolschaatsen Nederlands kampioen 
geworden bij de discipline Dansen. Ook 
werd Fleur gehuldigd met de bronzen 
medaille voor de discipline Figuren. 
Fleur traint minimaal 7 uur in de week bij 
rolschaatsvereniging Olympia te Mierlo, 
hiervoor komt zij maarliefst 4 dagen in de 
week naar Mierlo. Haar trainingsarbeid 
van het afgelopen jaar werd beloond met 
een eerste plaats bij dit NK, welke in het 
eerste weekend van juli jl. in Zaandam 
plaatsvond. De Nederlandse titel betekent 
een prolongatie van haar titel van vorig 
jaar. Ook dit jaar was Fleur heer en 
meester bij het dansen en stak zij met kop 
en schouders boven de concurrentie uit.
 
Het kunstrolschaatsen bestaat uit 3 disci
plines, t.w. Figuren, Vrijrijden en Dansen. 
Fleur Renne is, in heel Nederland, de 
enige rolschaatsster die alle disciplines 
beoefent. Het Nederlands Kampioenschap 
werd gehouden over 3 dagen; vrijdag 

werden de 2 verplichte dansen gereden, 
zaterdag stonden de Figuren op het 
programma, terwijl zondag de 3e dans 
werd gereden en het Vrijrijden. Voor Fleur 
een druk programma!

Fleur, uitkomend in de klasse Aspiranten 
bij het dansen, moest het opnemen tegen 
5 clubgenoten en 4 rijdsters van collega
vereniging Rolling ’90 uit Moerkapelle. 
De eerste dans liet Fleur meteen zien dat 
er met haar niet te spotten viel. De hoog
ste cijfers waren voor Fleur. Met de 2e 
dans nam Fleur nog meer afstand van de 
overige Aspiranten, een goed uitgangs
punt voor zondag, als de verplichte dans 
gereden moest worden. 

Zaterdag stond het Figuren op het pro
gramma. Ook in deze discipline komt 
Fleur uit bij de Aspiranten. Bij de disci
pline Figuren wordt er over één van de 3 
cirkels (doorsnede 4, 5 en 6 meter) gere
den. De cirkel wordt voorwaarts of ach
terwaarts, binnenwaarts of buitenwaarts 
gereden op één been, terwijl het andere 
been voor of achter gehouden moet wor
den. Ook de houding van de armen speelt 
een belangrijke factor. De verplichte 

elementen (achtvorm, slangenboog, pa
ragraaf of lussen) moeten uiterst secuur 
worden uitgevoerd. De discipline Figuren 
vraagt veel concentratievermogen omdat 
alles exact moet kloppen. Om tijdens een 
wedstrijd alles goed te kunnen beoorde
len, staan de juryleden “er met hun neus 
bovenop”, zodat eventuele foutjes niet on
gemerkt blijven. De concurrentie is groot 
in de klasse Aspiranten. Fleur reed tijdens 
het NK zeer goede figuren en kreeg van 
de jury hoge punten. Haar puntentotaal 
was goed genoeg voor de bronzen me
daille, nipt achter Birgit van Berlo (Beek 
en Donk) en kampioen Megan Bus (Nieu
wegein).  

Zondagmorgen moest Fleur zich voor de 
derde dag melden bij de organisatie in 
Zaandam voor haar verplichte dans. Vanaf 
de klasse Aspiranten bestaat het dansen uit 
2 verplichte dansen en een vrije dans. Bij 
de vrije dans is de keuze van de muziek 
en choreografie vrij, echter een aantal ver
plichte elementen moeten in de dans ver
werkt zitten. Bij de discipline Dansen gaat 
het voornamelijk om uitstraling, creativi
teit en originaliteit. Rijdend op de maat 
van de muziek, in de juiste houdingen en 
met een perfecte uitstraling bewees Fleur 
dat zij opnieuw de beste is van Nederland.

Bij het vrijrijden rijden alle rijdsters een 
eigen kür op muziek, waarin een aantal 
verplichte elementen, zoals sprongen (ritt
berger, dubbelspot, axel, etc.), zitpirouet
tes en een passenserie verwerkt zitten. 
Een kür op rolschaatsen is vergelijkbaar 
met een kür op het ijs. Fleur heeft tijdens 
de trainingen veelvuldig geoefend op dub
bele sprongen om hoge jurypunten in de 
wacht te slepen, echter doordat Fleur ’s 
morgens eerst haar verplichte dans moest 
rijden, was de omschakeling te groot voor 
het rijden van haar kür. Een uiteindelijke 
7e plaats was een domper op haar trai
ningsarbeid. 

Net na de prijsuitreiking kwam Rona Dij
kema (Bondstrainster bij het Dan sen) met 
het goede nieuws dat Fleur geselecteerd is 
voor de discipline Dansen bij de Europa
Cup, welke dit jaar in het Italiaanse Sicilië 
wordt gehouden. Voor Fleur betekent dit 
“de slagroom op de taart”, voor alle trai
ningsuren die Fleur wekelijks maakt in 
Mierlo. Voor Fleur breken er drukke tij
den aan; behalve het trainen voor de Euro
pacup, wordt er ook alweer hard getraind 
voor de nieuwe dansen van 2011. 

Fleur geselecteerd voor Europa-Cup te 
Sicilië (Italië)
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drijf

Mobiel:

                 Jos Verleisdonk
              Valeriaanbeek 16
           5709 PW Helmond
           Tel:   0492-518743
      06.21800249


            

FIETS REPARATIES
Alle reparaties aan uw fiets vakkundig 
uitgevoerd, maak een afspraak:
 0492 - 55 94 28 / 06 - 481 91 606 
Edwin Raats
Damhertlaan 27
Helmond - Brouwhuis

Haal en breng service voor 
Dierdonk!
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K I J K  VO O R  E E N  OV E R Z I C H T  VA N  A L L E  B E H A N D E L I N G S M O G E L I J K H E D E N  O P  D E  W E B S I T E !

Diana de Breet - Kleijsen
Vilsterendreef 7  
5709 RP Helmond-Dierdonk
Tel. (0492) 518 518  
info@naturalbeautydierdonk.nl
www.naturalbeautydierdonk.nl

LEKKER 

NAGENIETEN

VERLENG BIJ ONS 

UW VAKANTIE- 

GEVOEL

Natural Beauty Dierdonk 
is een sfeervolle 

schoonheidssalon waar rust, 
ontspanning en 

persoonlijke aandacht 
centraal staan. 

ZELF  BOUWEN  IN  DIERDONK?!

BOUWKAVELS  TE  KOOP 
voor bouwen vrijstaande woning/villa

Laatste 3 kavels met  oppervlakten van
551 m2 tot 587 m2

U N I E K E      L I G G I N G

INFO : 0492-522431
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Weer naar school!

v i s a f v a l z s g    

z w e e f r e k f ij e b   

d i e f j e s o i a w r n  

l s ij v b t s o l r i a r b 

t e b o e t e s m h e e n e 

s n r e r r o n c p l m a d 

k n o a g o ij a l l k i a o 

 e o o r a l a u w w a r m

  v e i e a m b u u r t p 

   r t t s n e k r a v t 

 

Woordzoeker

Rebus

amerika
arts
bedompt
begaan
bergrit
boete
buurt
diefje
feest
filmclub

kleiweg
koosnaam
lach
lauwwarm
lerares
netjes
nooit
plaat
roos
serre

smuller
snoet
traan
varkens
visafval
voorbij
wevrij
zijwand
zweefrek

De woorden hieronder zijn in alle moge-
lijke richtingen in het diagram verborgen. 
De letters mogen meer dan eenmaal ge-
bruikt worden. De overgebleven letters 
vormen horizontaal, regel voor regel van 
boven naar beneden gelezen, een tref-
woord.

Als je deze rebus goed op lost zul je een lied in kunnen zetten. Hieperdepiep Hoera!

Zoek de 12 verschillen
In dit chaotische  klaslokaal zitten 12 verschillen, wie vindt ze allemaal?

Maaltijd
Juffrouw: 
3 sneetjes brood ,5 sneetjes 
ham en vier sneetjes kaas 
wat is dat samen? 
Jantje: 
Een lekker maal.

Zomer
De onderwijzer vraagt aan 
Klaas “Noem de jaargetij-
den eens op. 
“Voorjaar, herfst en de 
winter.” “En waar blijft de 
zomer?” “Dat heb ik me dit 
jaar ook afgevraagd, me-
neer!”

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

President
Een vader onderhield zijn 
zoon over diens al te
gemakkelijke opvattingen 
over huiswerk. “Weet jij
wat Abraham Lincoln op 
jouw leeftijd deed?”
vroeg hij. “Nee, “ zei zoon-
lief. Maar op jouw leeftijd
was hij president van de 
Verenigde Staten.”

Ontdekker
Onderwijzer: “Wijs Ame-
rika eens aan, Kiki.” Kiki:
“Het ligt daar, meester”
Onderwijzer: “Goed zo. En 
wie ontdekte Amerika,
Patricia?”
Patricia: “Kiki, meester”
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Weer naar school
De school is weer (bijna) begon-
nen, daarom een verhaaltje om te 
lezen of om voor te laten lezen over 
zo maar een stuk van een dag op 
school. Het verhaal heet “het pot-
lood”, maar had ook kunnen heten 
“eerlijkheid is een fijn gevoel!”

Het potlood.

De school was weer begonnen en 
ze maakten sommetjes. Piet en 
Anneke waren de knapsten van 

de klas. Ze hadden bijna altijd nul fouten. 
Koos en Mina deden onderweg vaak met 
Anneke: “Hoeveel is zes en drie? Vier en 
vijf? Zeven en drie? Tien en vijf? Acht en 
vier?” Ja, dat laatste ging al boven de tien. 

Maar ze wist het toch! Op een middag 
zei de Juffrouw: “Wie alle sommetjes het 
eerst af heeft, keurig geschreven en zon-
der fout, krijgt een potlood,” en ze liet een 
mooi blauw potlood zien. 

Wat werkten ze! Sommigen zuchtten 
erbij, anderen kregen er een kleur van. 
Anneke en Piet keken zo nu en dan eens 
naar elkaar. Wie zou het winnen? Piet was 
aan het laatste rijtje begonnen. Gauw liep 
hij even de bank uit en keek op Annekes 
schriftje: ze was net zover als hij! Maar 
wat had hij meteen gezien? Bij Anneke 
stond 7 + 2 = 9. En hij had er tien achter 
gezet. Wat dom: zeven en twee is tien! Hij 
veranderde het gauw. Gauw, gauw met het 
gommetje de tien weg en een negen er-
voor in de plaats. Toen de andere somme-

tjes. “Af!” riep Piet. “He!” zei Anneke. Ze 
moest nog één uitkomst. Dat was jammer! 

De Juffrouw kwam het nakijken.  “Keurig 
geschreven, Piet!” -Toen de uitkomsten 
.... “Alles goed. Nul fouten!” Ik ben ook 
klaar. juffrouw!” “Ook héél keurig. Ook 
nul fouten! Maar - eerlijk is eerlijk - Piet 
was ‘t eerste klaar! Piet heeft het potlood 
gewonnen. Ga het maar halen, Piet!” Piet 
pakte het prachtige blauwe potlood van 
de lessenaar en ging ermee terug naar 
zijn bank. Wat was het mooi! Hij had nog 
nooit een heel potlood gehad, dat van hem 
zelf was! 

Anneke keek ernaar. He, als zij het eens 
had gehad! Ze vroeg, of ze het even in de 
hand mocht hebben. “Jawel.” zei Piet en 
toen bedacht hij opeens, dat .... als hij niet 
op Annekes schrift had gekeken, hij één 
fout zou gehad hebben. Dan was het pot-
lood voor haar geweest! Maar ... hij zei 
niets. 

De les ging gewoon verder. De school 
ging om vier uur uit. Iedereen ging naar 
huis. Alles net als gewoonlijk. Maar met 
Piet was het niet net als gewoonlijk. Hij 
had een prachtig lang potlood. Hij zou ei-
genlijk heel blij moeten zijn, maar hij was 
het niet. Nee, in zijn maag of ergens an-
ders, precies wist hij het niet, daar had hij 
een naar gevoel. Hij moest denken: “Wat 
heb je aan dat potlood, het is niet van jou, 
het is van Anneke van Velden. Nu heb je 
een potlood, niemand weet, dat het niet 
van je is, maar zelf weet je het best. En 
dat is het allerergste!”
 
‘s Avonds kon hij er niet eens van in slaap 
komen. Gelukkig, dat zijn moeder hem 
om tien uur toedekte. “Wat is er, kind! 
Hoe komt het, dat je zo warm bent?” 
“Dat potlood....moeder! Ik heb eigenlijk 
vals gedaan met de sommetjes....” En hij 

vertelde alles. “Wat gelukkig is het,” zei 
moeder, “dat je zo gauw voelt, dat oneer-
lijkheid je ongelukkig maakt. Geef mor-
gen het potlood dadelijk terug aan de juf-
frouw en vertel het, van zeven en twee is 
tien.” “He Ja!” Piet zuchtte. Alles kon nog 
in orde komen! “En nu gauw slapen. Je 
zult wel nooit meer zo iets doen, kind!” 
“Nee! Wat ben je er naar van, het is nu 
gelukkig over.” Moeder dekte hem lekker 
toe en hij sliep dadelijk rustig in. 

De volgende morgen ging Piet de juf-
frouw tegemoet. Hij durfde het niet best 
te zeggen, maar hij gaf het potlood terug: 
“ Alstublieft! Anneke had nul fouten en 
ik niet. Ik had van haar afgekeken!” Toen 
liep hij op een drafje weg. 

De school begon. “Stap, stap, In de maat,” 
De jassen op de kapstok, ... de klas in ... 
“Kijk nu eens! Daar ligt een potlood In 
mijn vakje!” riep Anneke van Velden, 
..Ja,” zei de Juffrouw. “Het is voor jou!” 
Ze vertelde vlug wat er gebeurd was. Ie-
dereen begreep dat Piet toen hij had na-
gedacht,  het niet wilde houden. “O!” zei 
Anneke. “Wat ben ik er blij mee!” Zo 
kwam alles weer goed. 

Toen ze er ‘s avonds mee thuiskwam, be-
keken vader en moeder het samen. Broer 
wilde het in zijn mond steken, vader wou 
het voor zijn zakboekje gebruiken, maar 
moeder zei : “Het komt in de kast te lig-
gen bij mijn gouden oorbellen!” Het was 
het beste plaatsje dat iemand bedenken 
kon!  Anneke mocht er zelf bij staan, toen 
moeder het wegborg. Ziezo. daar lag het! 
Als ze het gebruiken wou, zou moeder 
met de sleutel de kastdeur open maken. 

Uit  “het huis met de duiven” van 
I.C. de Boone-Swartholt 
J.M. Meulenhoff, Amsterdam 

De scholen zijn
weer begonnen
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De afgelopen zomer was ook 
voor Frits Auters in het al-
gemeen behoorlijk warm ge-
weest. Vooral de maand juli 
met enkele weken bloedheet 
weer, stond hem nog goed voor 
de geest. Maar niet alleen van 
het weer had Frits het warm 
gekregen. Nu nog sloegen de 
vlammen hem uit als hij te-
rugdacht aan de verstoorde 
rust in zijn achtertuintje.  
 
Het was allemaal begonnen in 
de eerste week met wat hogere 
temperaturen. Frits zat zater-
dag na de middagmaaltijd op 
het terrasje in zijn achtertuin-
tje de krant te lezen. Hij hoor-
de de geluiden van de andere 
bewoners van de rijtjeshuizen 
om hem heen: een grasmaaima-
chine, keuvelen, kopjesgerinkel, 
bezemen, de krakende – waar-
schijnlijk nieuwe – schoenen van 
de achterbuurman, geschuif 
van stoelen, een heggenschaar, 
de waterval van vier huizen 
verder, de trompetstudie van 
de buurjongen, een stofzui-
ger, een schuurmachine… Ach, 
het stelde allemaal niet veel 
voor, zo dacht Frits met een 
gevoel voor understatement. 
“Ja, ik heb er één op de kop 
getikt!” hoorde hij plotseling 
luid en duidelijk roepen. Een 
gejuich van enkele kinderen 
was het gevolg. De aandacht 
van Frits voor zijn krant ver-
slapte verder. Wie had wie of 
wat op de kop getikt? vroeg hij 
zich af. Al snel werd duidelijk 
wie de eerste wie was: de ach-
terbuurman schuin achter hem, 
drie huizen verder, die met die 
vier kinderen. En wat hij op de 
kop getikt had, bleek niet veel 
later door het geluid van plastic 

zeil en de vragen van de kinde-
ren: “Hoeveel water gaat daar 
in? Kunnen we er met zijn allen 
in?” Het moest ongetwijfeld 
een opblaasbaar buitenzwem-
bad zijn. Nou ja, een buiten-
zwembadje. Want de achter-
tuintjes waren niet erg groot. 
Uit de vervolggeluiden kon Frits 
afleiden dat zijn veronderstel-
ling juist was: het achtertuintje 
werd inderdaad gevuld met een 
buitenzwembadje, dat op zijn 
beurt weer werd gevuld met 
enkele duizenden liters water. 
 
De dagen erna oefende het 
bad door het warme weer een 
aantrekkingskracht uit op de 
naaste omgeving. Vele kinderen 
meldden zich luidruchtig voor 
een verkoelende plons. Het ge-
meentezwembad enkele stra-
ten verderop kon soms jaloers 
zijn op de bezoekersaantallen. 
Maar, zo merkte Frits spoe-
dig, ook de kift stak de kop 
op. Zijn naaste buren konden 
het blijkbaar niet hebben dat 
hun kinderen steeds naar de 
overkant gingen om daar te 
poedelen. Dus binnen een week 
stond er zo’n zelfde zwem-
badje aan de andere kant van 
de schutting op nog geen me-
ter afstand van zijn terrasje. 
 
Als de kinderen uitgespetterd 
waren en de rust weerkeerde, 
viel het Frits op dat hij voort-
durend een brommend geluid 
hoorde. Het begon hem steeds 
meer te irriteren. Aanvanke-
lijk kon hij er niet achterko-
men waar het gezoem nu pre-
cies vandaan kwam. De richting 
was moeilijk te bepalen. Dat 
kwam omdat het brommen in 
feite van twee kanten kwam. 

Het bleek te worden veroor-
zaakt door de pompjes die bij 
de zwembadjes werden gele-
verd. Zo’n badje kocht je voor 
nog geen honderd euro, dus dat 
pompje bromde niet al te zacht-
jes. Vierentwintig uur per dag 
stonden die dingen te zoemen. 
 
Na lang dubben trok Frits 
de stoute schoenen aan, en 
vroeg aan de beide buren 
of ze niet iets aan dat ge-
brom konden doen. “Doe eerst 
maar eens iets aan je eigen 
gebrom”, was het antwoord. 
 
Frits werd dus gedwongen 
andere maatregelen te ne-
men. Als de buren geen reke-
ning met hem wilden houden, 
hoefde hij ook geen reke-
ning met de buren te houden. 
Nu had hij in zijn tuintje één 
enkele boom staan, zo’n zes 
meter hoog. Hierin bevestigde 
hij tussen de bladeren een oud 
luidsprekertje dat hij nog had 
liggen. Met een lange draad 
verbond hij het luidsprekertje 
met een simpele MP3-speler die 
hij in het schuurtje neerlegde. 
Op de speler zette hij vanaf 
internet enkele irritante vogel-
geluiden. Vervolgens stelde hij 
de herhaalfunctie in en druk-
te op play. Vanuit zijn boom 
klonken - beschermd door de 
bladeren - de kwartel, de tu-
reluur, de nachtzwaluw en de 
boomklever. Zij overstemden 
met natuurlijk gemak vieren-
twintig uur per dag het gebrom 
van de pompjes van de buren. 
Dat zal ze leren, dacht Frits. 
 
Dorus van Wegen

Wrikken en Wegen

Brommm



 
Toon van den Elsen Beheer b.v. 

 
BOUWBEDRIJF 

 
Kozijnen-Bouw-Onderhoud 

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

Metselwerken 
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Onderhoudswerken 
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Cascobouw 
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Garages – Carports 
Ramen, deuren en kozijnen 
 van hout en van kunststof 
 

Garantie 
Kwaliteit 
Betaalbaar 

 
Ook verzorgen wij uw bouwtekening en vergunningaanvraag. 

 
Westerzandweide 6 5709 MR Helmond 
Tel.: 0492-550202 Fax: 0492-548367 

E-mail: bouwbedrijf.kbo@chello.nl 
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EEN NIEUW SEIZOEN…..
NIEUWE KANSEN

Hockey is een leuke sport voor 
jongens en meisjes en voor jong 
en oud. Nederland is dan ook echt 

een hockeyland. Hockey is een leuke en 
sociale teamsport, waar je samen kunt 
winnen en verliezen. Daarnaast is het 
heel erg gezellig bij Hockeyclub Bakel. 
Ruim honderd bewoners van Dierdonk 
weten dit intussen ook en hebben de weg 
al gevonden naar de kleinschalige club in 
het dichtbij gelegen Bakel.

Proeftrainen na de vakantie?
Vind je het ook leuk om te gaan hockeyen 
in Bakel? Dan is er nu goed nieuws. Na de 
vakantie is er weer de kans om vier gratis 
proeftrainingen te volgen. Zowel jongens 
als meisjes zijn welkom. Je wordt getraind 
door een ervaren trainer. Als jij zorgt voor 
een flinke inzet, zorgt de club voor een 
stick voor je. 
En als je het leuk vind om onder hockey 
te gaan, kun je de rest van het seizoen ook 
trainen, zodat je in het nieuwe seizoen ook 
echte competitiewedstrijdjes kunt gaan 
spelen. Heb je er zin in? 
Wacht niet langer en bel (0492-343346) of 
mail (geurts5@wanadoo.nl) naar Mandy
Geurts. Dan zetten we jou op de lijst 
en nodigen we jou tijdig uit voor de 

proeftrainingen die in september starten. 
Reageer snel, want op de wachtlijst staan 
al weer een tiental kinderen. We maken 
de opleidingsgroep niet te groot om te 
waarborgen dat de kinderen ook echt de 
basis leren.
Ben je al wat ouder? Heb je misschien 
eerder ook al gehockeyed? Heb je weer 
hockeykriebels gekregen? Neem dan ook 
contact met ons op.
Meer informatie over het hockeyen in 
Bakel staat op de website

www hockeyclubbakel nl

Hockeyclub Bakel start met 
trimhockey
Trimhockey is razend populair in Neder-
land en wat in de rest van het land kan, 
moet natuurlijk ook in Bakel lukken. Wat 
is trimmen? 
Het trimhockey is bedoeld voor een grote 
groep (beginnende) hockeyers: van star-
ters tot wat meer gevorderd, voor zowel 
dames als heren.
Na een warming-up, inslaan, een korte 
training met wat basistechniek, conditie 
en tactiek wordt er een onderling partijtje 
gespeeld. Er zitten verder geen competi-
tieverpichtingen aan. Als je een keer niet 
kunt trainen, is het geen probleem.
Kortom: lekker een keertje per week spor-
tief en vooral ook gezellig bezig zijn in de 

buitenlucht met een sport, die zeer in trek 
is en ook heel veelzijdig is. Hockeyclub 
Bakel wil medio september starten en de 
trainingstijd is vooralsnog vastgelegd op 
iedere vrijdag tussen 19.30 en 20.30 uur.
Alvorens te starten wordt geïnventariseerd 
om te bepalen of de groep groot genoeg is 
om te beginnen. Daarom deze oproep: wil 
je ook starten met trimhockey? Stuur dan 
meteen een mailtje met jouw gegevens 
naar info@hockeyclubbakel. Stuur ook 
een mailtje als je wel interesse hebt, maar 
de vrijdagavond niet uitkomt. Dan kan 
daar wellicht ook iets mee gedaan wor-
den. En wat ook belangrijk is: maak ook 
andere mensen (buren, vrienden, familie) 
enthousiast voor het trimhockeyen in Ba-
kel en laat ze reageren. Je zult er geen spijt 
van krijgen. Het is hartstikke leuk en su-
pergezond! 
Voor meer informatie over trimhockey 
kun je altijd bellen naar 0492-343346.

Tot ziens bij Hockeyclub Bakel!

Onze nieuwe hockeyers op de foto met hun ouders. Na een half jaartje trainen zullen de meesten vanaf september 
wedstrijdjes gaan spelen. Deze aanwinsten speelden als afsluiting van het seizoen in juni een wedstrijdje met de 
ouders en die moesten alle zeilen bijzetten om de stand gelijk te houden. Veel succes in het seizoen 2010-2011!
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NVFB-ZwangerFit®
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vrouw, haar baby en partner.
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En diversen grondwerken.
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Met precisie het onmogelijke voor elkaar krijgen

Hij is geboren en getogen op Dier-
donkse grond en een ieder die haar 
of zijn kinderen wel eens naar de 

Dierdonkschool brengt of boodschap-
pen doet bij Albert Heijn, kent het bord 
in de tuin: M. Verhoeven, minigraverver-
huur. Naast dat bord, op de oprit, staat de 
genoemde minigraver: het kapitaalgoed 
waarmee ZZP-er Mario Verhoeven zijn 
brood verdient. De verhuur betreft niet al-
leen de graver, wie graafwerkzaamheden 
heeft, huurt de graver met machinist. En 
die machinist is Mario Verhoeven. 

Dierdonkboerderij
Hij is opgegroeid op de boerderij die op 
de plaats stond waar nu kinderdagverblijf 
de Berenboot gevestigd is. De schuur staat 
er nog, verder is er van het gemengde be-
drijf van zijn ouders niets meer over. Ma-
rio woont nu met zijn vriendin en zoon 
op grond die vroeger van zijn vader was. 
Die had een gemengd bedrijf van het type 
zoals dat nu niet meer bestaat: 30 koeien, 
35 varkens, kippen, nog heel veel andere 
beesten gecombineerd met akkerbouw. 
Mario’s vader wilde niet groeien, wist 
al dat er bouwplannen waren voor zijn 
grond en heeft de zaak verkocht. Dat is 
nu een dikke 15 jaar geleden. Mario heeft 
in die jeugd op de boerderij twee belang-
rijke dingen geleerd: ondernemen en sa-
menwerken. Als jongen ging hij al voor 
de school begon aardbeien plukken, na 
school was er van alles op de boerderij te 
doen en zo verdiende hij als jongen samen 
met zijn broers wat bij. Samenwerken was 
belangrijk, want de verdiensten moesten 
met iedereen gedeeld worden. In dat op-
zicht is er weinig veranderd: ook nu werkt 
Mario geregeld samen met een grondwer-
ker en een monteur om een ingewikkelde 
klus te klaren.

Mini?
Op het bord in zijn tuin staan als triggers: 
graafwerkzaamheden, zwembaden, tuin-
aanleg en spitwerk. Dat is echter maar een 
deel van zijn werk. Het leeuwendeel van 
het werk bestaat uit graafwerk dat nodig is 

voor werk aan lei-
dingen. We heb-
ben er geen weet 
van hoeveel lei-
dingen en bedra-
dingen er onder 
het wegdek lig-
gen, het opengra-
ven van dat weg-
dek voor (herstel)
werkzaamheden 
is inmiddels pre-
cisiewerk gewor-
den. En de ene 
kraan is de andere 

niet. Bij het woord ‘minigraver’ denk je 
aan iets kleins, maar we hebben het over 
een graver van 3800 kilo. Daarnaast heeft 
Mario een kleine graver van 800 kilo.

Trekker
Mario is op zijn negentiende begon-
nen met werken. Eerst als knecht op 
een boerenbedrijf, daarna in een loon-
bedrijf, waar hij in de praktijk het vak 
van kraanmachinist heeft geleerd.  
Zijn belangstelling voor machinistenwerk 
op een graafmachine heeft een recht-
streekse link met de trekker op de boerde-
rij. Maar trekkerrijden is andere koek: ‘Je 
hoefde nergens op te letten, verkeer was 
er niet. Dat is op de graver wel anders. Als 
we nu een klus hebben in een drukke win-
kelstraat, moet je de straat afzetten, maar 
dat betekent niet dat je niet constant op 
moet letten. Mensen trekken zich lang niet 
altijd wat van een wegversperring aan.’ 

Specialistisch
Behalve de drukte om het werk heen, is 
het werk specialistischer geworden door-
dat er veel meer onder de grond gebeurt 
dan vroeger. Er liggen verschillende ty-
pen electriciteitskabels, gasleidingen, 
telefoon, glasvezelkabel, noem maar op. 
Dat betekent dat je goed je hoofd bij het 
graafwerk moet houden, anders gebeuren 
er ongelukken. En dan hebben we het nog 
niet gehad over dingen die je niet direct 
onder de grond verwacht: munitie of ske-
letten bijvoorbeeld. Bij zo’n vondst wordt 
de gemeente gealarmeerd en dan kan het 
werk zo maar een poos stil komen te lig-
gen.

ZZP
Mario is na twaalf jaar voor verschillende 
bazen gewerkt te hebben voor zichzelf 
begonnen. Dat betekende een investering 
doen in een graver, wat een afschrijvings-
post van 20.000 euro per jaar betekent. In 
de tijd dat hij voor zichzelf begon, werd 
de wijk net gebouwd dus leek er veel werk 
in het verschiet te liggen. Toch heeft hij 

nog wel veel acquisitie moeten doen. Hij 
heeft nu verschillende opdrachtgevers. 
Dat kan een aannemer zijn, maar ook ie-
mand die een gat in zijn tuin nodig heeft 
voor een zwembad. Ook doet hij vaak 
voorbereidend werk voor tuinaanleg. Hij 
is gewend klussen van A tot Z goed af 
te werken. Dat betekent dat hij een ruim 
netwerk heeft van mensen die werk doen 
dat gekoppeld is aan het zijne: als er een 
container moet komen of straatje of stoep 
gelegd moet worden, kan hij dat allemaal 
regelen en zo in goede samenwerking met 
anderen tot een mooi resultaat komen. En 
bij het graven hoort ook het afvoeren van 
grond.

Precisie
De uitdaging zit hem in de precisie, het 
onmogelijke werk voor elkaar krijgen: 
een bestaande vijver meer dan een me-
ter uitdiepen, zonder dat de wanden gaan 
schuiven, in de wirwar van leidingen 
onder de grond zonder iets verkeerds te 
raken een weg opengraven. Door die in-
gewikkeldheid is het werk in de laatste 
jaren leuker, boeiender geworden. Door 
al die leidingen die onder de grond lo-
pen, moet je goed kijken wat je doet. Een 
aantal weken geleden toen er door storm 
overal bomen uit de grond gerukt waren, 
moesten er veel leidingen (uit de grond 
gerukt door wortels) gerepareerd worden. 
Het graafwerk dat daarvoor verricht moet 
worden is precisiewerk. En het betekent 
ook: soms bij nacht en ontij de kraan op. 
‘De mensen willen toch de volgende dag 
dat het gas weer werkt en er water uit de 
kraan komt’.

Vorst
Van de crisis merkt hij niet heel erg veel. 
‘De particuliere markt heeft vorig jaar wat 
stil gelegen en trekt nu weer aan en aanne-
mers die me inhuren hebben vaak langlo-
pende onderhoudscontracten die gewoon 
uitgevoerd worden.’ De afgelopen twee 
jaar waren er wel twee strenge winters, 
en dan is er echt geen werk. Dan staat de 
graver een aantal weken werkloos op de 
oprit en zit de machinist te wachten op het 
einde van de vorst. Maar daar kun je reke-
ning mee houden. Voor de toekomst heeft 
hij geen grote wensen. Het ZZP-er zijn 
bevalt goed, groeien hoeft niet. Zijn zoon 
treedt mogelijk in zijn voetsporen, maar 
dat duurt nog even. Op deze plek blijven, 
verschillende, uitdagende klussen en niet 
te strenge winters, dat is het.

Irma van Nieuwenhuijsen
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Programma filmhuis Helmond

Films september 2010  
•	 Yo	Tambien
•	 Life	during	wartime
•	 Happiness
•	 Baaria
•	 I	love	you	Phillip	Morris
•	 R	U	There
•	 Mother

•	 Walk	the	Line	(ism	Muziekcafé		Mo-
vie	Meets	Music)

•	 Oceans	
•	 Letters	to	Juliet	
•	 Trainspotting		(0492	jongeren	presen-
teert)

•	 Grbavica	
•	 No	man’s	land

•	 The	Tribunal
•	 Snow
•	 La	Tête	en	friche	
•	 Prima	Linea
•	 Casablanca	(klassieker)
•	 Lezing	 door	 Jan	 Salden	 aansluitend		
Casablanca			

•	 Where	the	Wild	Things	Are

Waarom	zou	je	eigenlijk	gaan	toneelspe-
len?	Je	weet	van	film	en	TV	hoe	spannend	
het	kan	zijn.	Als	er	goed	geacteerd	wordt,	
vergeet	 je	 dat	 het	 niet	 echt	 is.	 En	 goed	
acteren,	dat	kun	je	leren!	
	
In	alle	groepen	krijgen	kinderen	en	jonge-
ren	onder	de	enthousiaste	begeleiding	van	
theaterdocent	Lavínia	Germano	professi-
onele	acteerlessen.	Tijdens	het	eerste	deel	
van	het	seizoen	(september	t/m	december)	
ligt	het	accent	op	het	leren	en	het	ontwik-
kelen	van	(theatrale)	vaardigheden.	Vanaf	
januari	wordt	er	gewerkt	aan	een	presen-
tatie	of	een	voorstelling.	Bij	toneelspelen	
hoort	natuurlijk	publiek!
	
Kom	 vrijblijvend	 een	 les	 volgen!	 In	 de	
week	van	maandag	27	 september	zijn	er	
proeflessen	voor	kinderen	en	jongeren.

Belangrijke data: 
•	 Woensdag	 22	 september	 om	 17.45	
uur	is	er	een	auditie	voor	de	produc-
tiegroep.

•	 Op	 donderdag	 23	 september	 om	
20.30	uur	is	er	een	informatie-avond	

voor	ouders.	Misschien	wil	uw	zoon	
of	 dochter	 “op	 toneel”.	 U	 bent	 van	
harte	welkom	om	de	sfeer	te	proeven	
en	u	verder	te	informeren.	En	de	kof-
fie	staat	klaar!

Voor informatie:
Lavínia	Germano,	tel.	0492-547573
e-mail:	l.germano@chello nl	.
zie	ook:	www.annatheater nl

Toneelspeler gevraagd voor 
toneelstuk

‘‘Het testament van de hond’’ 
		
Toneelgroep	Vreemd	Beest	 ,	 het	 huisge-
zelschap	van	het	Annatheater	in	Helmond,	
repeteert	 op	 dit	moment	 de	 Braziliaanse	
komedie:	 “Het	 testament	 van	 de	 hond”		
We	 zoeken	 daarvoor	 één	 toneelspeler,	
liefst	een	man.
De	 première	 is	 eind	 januari	 2011	 in	 het	
Annatheater.	 Deze	 productie	 wordt	 ook	

op	andere	plaatsten	tot	eind	mei	2011	ge-
speeld.	
	
Voor	meer	informatie:	Lavínia	Germano,	
tel.	0492-547573	(na	13	september)	of	per	
e-mail:	l.germano@chello.nl	.

Jeugdtheaterschool Annatheater opent op 27 
september het nieuwe seizoen!
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Zomaar een dagje in Dierenkliniek “ Brouwhuis”
Eerste Hulp Bij Onverstandi-
ge Huisdieren: Diarree

Tijdens het werk in de kliniek horen 
we het wel eens: ik wist niet of ik 
met spoed moest komen, maar hij 

heeft last van… En soms blijkt dat die 
spoed dan ook wel nodig is. Daarom zul-
len we in de komende afleveringen enkele 
spoedgevallen behandelen waarbij snel 
ingrijpen van levensbelang is.

Diarree
Wij Brabanders en Limburgers (ikke) 
houden wel van onze Bourgondische le-
venswijze. Lekker eten, af en toe een 
heerlijk drankje, dat is pas leven. En ook 
onze huisdieren gunnen we een beetje af-
wisseling in hun leven. Hoe we daar in-
vulling aan geven verschilt per persoon. 
Maar als we het over voeding hebben dan 
krijgt het ene dier altijd zijn eigen brok-
ken en verder niets, terwijl de ander met 
de pot mee eet en hier en daar een kauw-
staaf of buffeloor krijgt. Maar deze Bour-
gondische levensstijl brengt natuurlijk 
ook wat ongemakken met zich mee. Want 
als een dier niet alles kan verdragen kan 
diarree en braken het gevolg zijn.
Nou komt diarree bij katten maar weinig 
voor. Katten zijn echte brakers. Dus als 
een kat diarree heeft is er ook echt iets 
aan de hand. Zo hebben we wel eens te 
maken met een kat die blijkbaar veel keu-
tels van konijnen at. Toen ik haar ontlas-
ting bekeek zat die vol met kenmerkende 
gisten (in de vorm van een brillendoosje). 
Gisten die we normaal alleen in de keu-
tels van konijnen en knaagdieren tegen 
komen. Deze gisten hielden bij deze kat 
de diarree in stand. Pas nadat we een be-
handeling ingezet hadden tegen gisten 
was de diarree over. Waarom deze gis-
ten überhaupt aansloegen bij deze kat is 
nog steeds onbekend. Maar bij honden 
komen we de konijnengisten ook vaak 
tegen in hun ontlasting, zowel bij die-
ren met als bij dieren zonder diarree. 
Bij de hond is diarree meestal het gevolg 
van een infectie van de darmen. Een virus 
verstoort het evenwicht in de darm en  de 
darm raakt geïrriteerd. De eerste reactie 
van de darm is om die irriterende inhoud 
eruit te werken, zowel naar voren als naar 

achteren. Vaak mag het baasje dan blijven 
rennen naar de buitendeur, omdat de hond 
zo’n aandrang heeft. Bij sommige honden 
blijft het daar niet bij. Door het continue 
persen knappen er bloedvaatjes in de darm 
en zit er bloed bij de diarree. Een bezoek 
aan de dierenarts is meestal nodig om de 
rust weer te laten terugkeren.

En erger
Soms gaat het echt goed mis. Een paar 
keer per maand krijgen we een hond die 
zo ernstig ziek is geworden door de diar-
ree dat we snel moeten ingrijpen. Bij die 
honden vindt er een allergische reactie 
plaats in de darm. Het lichaam reageert 
daar dan zo overdreven op dat het in de 
darm gaat bloeden. Dat bloedverlies gaat 
zo snel dat de hond uitdroogt en in shock 
raakt. Aan de buitenkant merk je dat door-
dat zo’n hond plotseling zwak wordt en 
niet meer op kan. Wij merken dat door-
dat het bloed van deze honden nog maar 
weinig vocht bevat. Zo’n hond moet di-
rect aan het infuus. Met het vocht en de 
medicatie krijgen we de meeste honden er 
weer snel bovenop. De allergische reactie 
is dan overwonnen.
Het komt echter voor dat honden het ons 
erg moeilijk maken. Ze vertonen dan alle 
hiervoor genoemde verschijnselen: bra-
ken, diarree, bloed erbij en uitdroging. 
Dan ligt het eraan hoe ze zich gedragen. 
Dan maken we bijna direct een röntgen-
foto van de buik. Zo zijn we wel eens een 
satéprikker tegengekomen in de maag. 
Die prikte net door de maag, waardoor 
deze hond zich niet helemaal lekker voel-
de. Een dag nadat we dit barbecueslacht-

offer geopereerd hadden mocht hij alweer 
naar huis. Een geheel ander geval hadden 
we laatst nog. Precies dezelfde klachten, 
braken, diarree en uitdroging. Maar dit 
keer een jonge hond waarbij we er uitein-
delijk achter kwamen dat een deel van de 
darmen over elkaar heen geschoven wa-
ren. Iets wat we een ‘invaginatie’ noemen. 
Het binnenste deel van de darm stierf af 
en zorgde ervoor dat de hond ziek werd. 
Er was ook hier een operatie nodig om de 
boel weer op gang te krijgen. Inmiddels 
is ook deze hond weer bekomen van de 
schrik en hij heeft er gelukkig niets van 
geleerd, eet nog steeds vanalles en nog 
wat.
Diarree en braakklachten zijn dus zeker 
niet iets om zacht op te nemen. Het is al-
tijd verstandig om bij deze klachten con-
tact op te nemen met de dierenarts.
 
Tot de volgende keer bij dierenkliniek 
“Brouwhuis”

Stijn Peters
Dierenarts
 
Wilt u meer weten over Dierenkliniek 
“Brouwhuis”, kijk dan ook eens op: 
www.dierenkliniek.com
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Nieuws van de Politie

Aanmelden nieuwsbrief
Wij hopen dat we u met de nieuwsbrief op 
een goede manier kunnen informeren over 
de werkzaamheden van de politie in Hel-
mond Oost. Heeft u tips of opmerkingen 
of wilt u zich aanmelden om de nieuws-
brief per mail te ontvangen, dan kunt u dat 
laten weten via: 

burgerparticipatieHOO@
 brabant-zo.politie.nl.
 
Buurtbrigadier stelt zich (nogmaals) voor!
 
Sinds enkele maanden ben ik buurtbriga-
dier in Dierdonk. Daarmee ben ik het eer-
ste aanspreekpunt en de vraagbaak van de 
politie in de buurt. Eerder werd al bekend 
gemaakt dat ik de nieuwe buurtbrigadier 
ben, maar vanuit de wijk kwamen er sig-
nalen dat er behoefte was om mij nog-
maals voor te stellen. Hierbij dus. 
 
Mijn naam is Hein Albers en aan die naam 
is ook een gezicht gekoppeld. De foto treft 
u bij dit artikel aan. Ziet u mij in de wijk, 
dan kunt u me altijd even aanspreken. 

 
Ik ben al geruime tijd werkzaam binnen 
politie Nederland in verschillende func-
ties. Binnen Helmond ben ik geen onbe-
kende, omdat ik daar de meeste tijd van 
mijn loopbaan werkzaam ben geweest. 
Inmiddels ben ik ruim 10 jaar actief als 
buurtbrigadier binnen de gemeente Deur-
ne en Helmond. 
 
Iedere politieman heeft wel enkele kleine 
neventaken, ik ook, maar het grootste deel 
van de tijd ben ik nu werkzaam in of voor 
de wijk Dierdonk. Die werkzaamheden 
voer ik uit vanuit ons politiebureau aan de 
Deltaweg nabij het NS-station Helmond-
Brouwhuis. U zult begrijpen dat ik niet 24 
uur per dag , zeven dagen per week voor u 
bereikbaar en/of beschikbaar kan zijn. De 
politie is natuurlijk wel altijd bereikbaar 
en daarom kunt u altijd contact opnemen 
met de politie via het algemene nummer 
0900-8844.  
 
Ook u speelt een belangrijke rol in de 
veiligheid binnen de wijk. U bent name-
lijk onze oren en ogen op straat. Ik word 
daarom graag door u geïnformeerd als er  
bijzonderheden  zijn. Via dit wijkblad pro-
beer ik u ook te informeren over voor u 
interessante zaken en ontwikkelingen bin-
nen de politie Helmond Oost. 
 
U kunt zich ook op de hoogte stellen via 

onze website: www.politiehelmondoost.
nl. U kunt rechtstreeks met mij in contact 
komen via de onderstaande gegevens.
 
Hein Albers
Buurtbrigadier Dierdonk 
tel 0900-8844 
tel 0492-561490 
fax 0492-561499 
hein.albers@brabant-zo.politie.nl
www.politiehelmondoost.nl



45
R

el
ig

ie

Parochie H. Antonius 

In de Parochie H. Antonius:
De Schabbert:
Zaterdagavond	 	 	 	 	 Heilige	Mis		 18:00	uur
Donderdagochtend	Rozenhoedje	08:45	uur	 	 Heilige	Mis		 09:00	uur
Pauluskerk:
Zondagochtend	 	 	 	 	 Heilige	Mis		 10:00	uur
Woensdagochtend	Rozenhoedje	08:45	uur	 	 Heilige	Mis		 09:00	uur
Vrijdagochtend	Rozenhoedje	08:45	uur	 	 Heilige	Mis		 09:00	uur

Bereikbaarheid:
Spreekuur	Pater	Daan	Balk,	Paulus	Potterlaan	1:	17:30	-	18:30	uur,	bereikbaar	onder		 	 	 (0492-523421
Email:	bestuur@antoniusvanpaduahelmond.nl.	Zie	ook:	www.antoniusvanpaduahelmond.nl.

Koster en beheerder van de Pauluskerk:	Ruder	Daal,	Joh.	Vermeerlaan	63,	 	 	 	 (0492-544244
Koster De Schabbert:	Sjef	Snijders,	Harmoniestraat	104,	 	 	 	 	 	 (0492-544180
Begraafplaats	Leonardus	aan	de	Wethouder	Ebbelaan:	Dhr.	J	Aarts:	(0492-525566	of	Mw.	v.	Creij:		 (0492-542934

Pauluskerk – De Schabbert 
Paulus Potterlaan 2  
Tel. 0492-523421

Aanmelding Eerste H. Com-
munie 2010-2011
Zoals	 bekend	 gaat	 de	 aanmelding	 voor	
de	 Eerste	 H.Communie	 niet	 meer	 via	
de	 scholen	 maar	 via	 de	 parochie.	 In	 de	
komende	 maand	 september	 liggen	 er	
inschrijfformulieren	 in	 de	 hal	 van	 de	
Pauluskerk	 en	 van	 de	 Schabbert.	Alleen	
kinderen	die	 in	september	2010	in	groep	
4	 van	 de	 basisschool	 zitten,	 of	 daarbo-
ven,	worden	toegelaten	voor	de	Eerste	H.	
Communie.	 De	 Pauluskerk	 is	 open	 elke	
dinsdag	van	10.00	–	12.00	u.	behalve	tij-
dens	de	schoolvakantie.	Natuurlijk	kun	je	
er	 ook	 terecht	 rond	 de	 zondagse	H.	Mis	
van	10.00	u.	In	de	Schabbert	is	de	week-
endmis	zaterdag	om	18.00	u.	Opgave	kan	
tot	1	oktober.	Daarna	worden	geen	kinde-
ren	meer	toegelaten.
 

Nieuwe aanpak voor aanmel-
ding H. Vormsel 2010-2011
Het	 Vormsel	 wordt	 gemeenschappelijk	
toegediend	voor	de	parochies	H.Antonius	
van	 Padua,	 Brouwhuis-Rijpelberg	 en	
H.Lambertus,	in	de	Jozefkerk	aan	de	Tol-
post.	De	voorbereiding	wordt	ook	centraal	
gehouden,	en	wel	in	de	zaal	van	de	Jozef-
kerk.	 De	 parochie	 H.Lambertus	 organi-
seert	het	vormsel	voor	deze	drie	parochies.	
Je	zit	 in	groep	8	en	je	wilt	meedoen	met	
de	 voorbereidingen	 op	 het	 H.	 Vorm-
sel.	 Dat	 kan.	 We	 beginnen	 op	 donder-
dag	 4	 november	 a.s.	 De	 lessen	 zijn	 in	
een	 ruimte	 van	 de	 St.	 Jozefkerk	 aan	 de	
Bakelsedijk	 en	 zijn	 steeds	 op	 donder-
dagmiddag	 van	 16.15-17.00	 uur.	 De	
vormselviering	 is	 op	 zaterdag	 29	 janu-
ari	 2011	 om	 16.30	 uur	 in	 de	 St.	 Jozef-
kerk.	De	Vormheer	is	Mgr.	dr.	J.	Heeffer.	
Aanmelden	 kan	 alleen	 door:	
downloaden	van	het	aanmeldingsformulier	
‘H.	Vormsel’	op	www heiligelambertus nl		
en	dat	digitaal	in	te	vullen	en	via	mail	terug	
te	sturen	naar	diaken@heiligelambertus nl	
Daarna	krijg	je	per	mail	een	overzicht	met	
data	 en	 tijdstippen	 en	 kom	 je	 op	 04-11	
voor	je	eerste	les.	Aanmelden	kan	uiterlijk	
tot	14	oktober	2010.	Heb	 je	nog	vragen,	
neem	dan	contact	op	met	diaken	De	Vries	
tel.	476345.

Kinderwoorddiensten
De	 eerstvolgende	 kinderwoorddiensten	
zijn	 op	 zondag	 12	 september	 en	 zondag	
10	oktober.		Bij	het	begin	van	de	Eucha-
ristieviering	die	om	10.00	u.	begint,	gaan	
de	kinderen	de	kerk	uit.	 In	de	zaal	naast	
de	kerk	zijn	ze	dan	een	half	uur	bij	elkaar	
om	te	luisteren	naar	een	verhaal	uit	de	bij-
bel.	Er	is	ook	een	knutselwerkje	bij	of	een	
tekening	om	te	kleuren.	Ná	de	preek	ko-
men	de	kinderen	weer	de	kerk	in	en	gaan	
zitten	bij	hun	ouders.	Bij	het	uitdelen	van	
de	H.	Communie	kunnen	kleine	kinderen	

toch	mee	naar	 voren	komen.	Ze	ontvan-
gen	dan	op	hun	voorhoofd	een	kruisje	met	
de	woorden:	“Jezus	zegent	 jou	en	Maria	
bewaart	jou”.	Van	harte	welkom.	

Kledinginzameling
De	Stichting	“Kerk	in	Nood”	organiseert	
weer	een	kledingactie	op	zaterdag	2	okto-
ber.	U	kunt	dan	goede,	gebruikte	kleding	
en	schoeisel	afgeven	aan	de	Pauluskerk	en	
de	Schabbert	en	wel	 tussen	10	–	12	uur.	
Opbrengst	is	bestemd	voor	goede	doelen.

Voorbereidingsavond doop-
ouders.
De	 eerstvolgende	 voorbereidingsavond	
voor	ouders	van	dopelingen	is	op	donder-
dag	16	september	om	20.00	u.	in	de	zaal	
van	 de	 Pauluskerk.	 Het	 ritueel	 van	 het	
doopsel	wordt	uitgelegd	en	de	data	voor	
de	verschillende	doopsels	worden	vastge-
legd.	Graag	van	tevoren	even	aanmelden	
op	 dinsdagmorgen	 10.00	 –	 12.00	 u.	 tel.	
523421.
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Protestantse Gemeente Helmond

De Bethlehemkerk vindt u aan de Sper-
werstraat 2 te Helmond. Daar is ook ‘t 
Trefpunt en de jeugdsoos. Ook het ker-
kelijke bureau is hier gevestigd. Het tele-
foonnummer is 539470. Elke zondag om 
10.00 uur heeft u gelegenheid om in de 
kerk andere gemeenteleden te ontmoeten. 
Voor kinderen van 0 – 4 jaar is er een op-
pasdienst, terwijl er voor de basisschool-
leeftijd een kindernevendienst is. 

In de wijken zijn enkele gemeenteleden 
aanspreekpunt voor vragen en activitei-
ten. Voor Dierdonk bestaat het wijkteam 
uit:

• Ds. Leo Oosterom, wijkpredikant
Lavendelheide 14
( 513076

• Pieter Assies, diaken
Twickeldreef 23
( 559586

• Annemarie de Geus
Leeuwenborchweide 81
( 510804

• Derk Aalbers, ouderling
Vliehorstweide 10
( 516935

• Joke van der Vange
Arcenlaan 10
( 559372

• Cathy Erbrink
Berkenheuveldreef 5
( 558281

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

RUIM 100.000 PAASGROE-
TEN
Van harte wil ik de kerkleden en de kerken 
danken voor de vele duizenden kaarten 
die met Pasen aan de gedetineerden in Ne-
derland en in het buitenland zijn gestuurd. 
Deze massale paasgroet betekent veel voor 
de gedetineerden en de Justitie predikanten. 
Het is een teken van verbondenheid van-
uit de kerken en een teken dat de gede-
tineerden wel ingesloten, maar niet afge-

schreven zijn”.

Ds. Jan Eerbeek, hoofdpredikant Dienst 
Justitiële Inrichtingen.

Moderne diaconie

Ouderenwerk
In onze kerkelijke gemeenschap wonen 
veel ouderen. Er is in onze kerk veel aan-
dacht voor deze ouderen. Met Kerst en 
met Pasen worden er speciale diensten 
georganiseerd in de Bethlehemkerk. Er 
zijn dan ook attenties aangepast aan het 
kerkelijk jaargetijde. Ook in de wijken 
wordt door de wijkteams veel aandacht 
aan ouderen besteed. Zij regelen bijvoor-
beeld ook het vervoer van en naar de kerk 
wanneer dat nodig is. 

Armoedebestrijding Moldavië
Kerk in Actie drong in 200 http://
www.medicalfacts.nl/wp-content/up-
loads/2010/01/zorg-internationaal.jpg 
2 bij de Wereldraad van Kerken aan om 
de kerken in Moldavië te helpen bij het 
opzetten en uitbreiden van hun diaconale 
werk. De kerken hadden in de voormalige 
Sovjetstaat Moldavië decennialang geen 
diaconaal werk kunnen doen en moesten 
hun structuren weer opbouwen. De ker-
ken bundelden hun krachten en bieden nu 
hulp aan met name ouderen, kinderen en 
slachtoffers van mensenhandel. Samen 
hebben de Orthodoxe, Katholieke, Lu-
therse en Baptisten kerken een bijna vol-
ledig bereik in de samenleving. In 2010 
en 2011 geeft Kerk in Actie extra steun 
aan twee projecten in Moldavië. Het gaat 
om een gaarkeuken voor ouderen en kin-

deren in Mereni, en de ondersteuning van 
alleenstaande tienermoeders. Kerk in Ac-
tie steunt deze initiatieven met € 47800, = 
1 Augustus collecteerden wij voor de 
tweede maal voor dit doel.

Medische zorg Pakistan
In het islamitische land Pakistan leven 
ongeveer 156 miljoen mensen. Eén op 
de drie inwoners leeft onder de armoede-
grens. Dit geeft vooral in de grote steden 
een schrijnend beeld. De grootste proble-
men bestaan uit het gebrek aan infrastruc-
tuur, schoon water, gezondheidszorg, rio-
lering en elektriciteit. Dit komt omdat de 
gemeentezaken het bestaan van de slop-
penwijken ontkent en weigert voorzienin-
gen aan te leggen. De Kerk van Pakistan 
probeert de mensen in deze moeilijke om-
standigheden te helpen met het project St. 
Thomas Community Health Network. Al 
enkele jaren zijn er onder die naam zes 
poliklinieken in de sloppenwijken actief. 
Inwoners kunnen daar terecht voor me-
dische zorg, consultatie en voorlichting. 
Er is met name aandacht voor moeders 
en kinderen. Door de hulpverleners en 
zusters wordt advies gegeven over hygi-
ene en voedsel. Daarnaast is er ook een 
afdeling die gehandicapte kinderen op-
vangt. De zusters van St. Thomas gaan 
ook langs de deuren en geven daar zorg 
en advies. Zo bezoeken zij elk gezin min-
stens één keer per maand. Op deze manier 
kunnen zij veel voor de armen betekenen.  
Kerk in Actie steunt St. Thomas met € 
25.000, = om haar werk uit te kunnen voeren.  
Tevens was er 22 Augustus een extra col-
lecte voor de gevolgen van de overstro-
mingen in juli.



Bel voor het maken van een afspraak (0492) 59 45 94 of
kijk op www.rabobank.nl/helmond

Rabobank. Een bank met ideeën.

Kiest u voor de 
beste hypotheek?

Iedereen een RaboHypotheek. 
Dat is het idee.
- 1 op de 3 Helmonders heeft een hypotheek bij de Rabobank.

- Wij garanderen de beste offerte.

- Iedere werkdag bent u tussen 8.00 uur en 20.00 uur welkom op afspraak. Ook op zaterdag tot 13.00 uur.

U bent van harte welkom bij de grootste hypotheekverstrekker. Loop eens binnen of maak een afspraak

met een van de financieel adviseurs. Zij bekijken welke RaboHypotheek het beste bij u past.

Ook voor u
de bestedeal

          



Helmond  T 0492 549055  
E helmond@woonplezier.nl

Gemert  T 0492 363038
E gemert@woonplezier.nl

Nuenen  T 040 2635960
E nuenen@woonplezier.nl

‘Zonder zorg onze woning 
verkocht’

Het verkopen van de eigen woning is voor de meeste mensen een spannende aangelegenheid. Dit doe je immers 

niet elke dag en de eigen woning is voor de meeste opdrachtgevers hun grootste bezit. Kunnen vertrouwen op de 

makelaar die uitstekende verkoopresultaten in de regio neerzet geeft al bijzonder veel rust. Onze makelaars laten 

niets aan het toeval over. Met het unieke Verkoop – Zeker - Actieplan® werkt uw makelaar doelgericht toe naar het 

gewenste resultaat.

Elk jaar lukt het onze kantoren, om mede door de inzet van dit unieke plan, voor meer dan 400 woningen in de regio 

een nieuwe eigenaar te vinden!

w w w . w o o n p l e z i e r . n l
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