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  Van Gemert Thuis in Helmond     Wist u dat: de Engelseweg tussen ’de Knaal’ en Van Gemert berijdbaar is? 
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www.vangemertwonen.nl
HELMOND  Engelseweg 150, (hoek Traverse, Churchilllaan, Engelseweg aan het spoor), 

5705 AJ Helmond, telefoon (0492) 53 36 55. Vrijdag koopavond.

OP=OP

Complete 
eethoek

tafel met 6 stoelen, 
van 1973,-

nu 1499,-

NU
Superkwaliteit

dik leer
34 kleuren

MADE IN HOLL AND

Relaxfauteuil Flex Fit verstelbaar, twee varianten, 
met hocker, van 749,- nu 599,- Verhogingsring 45,-

Relaxfauteuil 
+ hocker 

samen

599,-
IN Z WART LEER

NU

Boxspring Fröh Compleet met hoofdbord van hout met glas, 140 x 200 cm 1199,-
160 x 200 cm 1499,- 180 x 200 cm 1599,- Vlakke boxspring Fröh, 140 x 200 cm, v.a. 919,- 
Nachtkastje Helsinki vanaf 172,-

Boxspring-
combinatie Fröh

140 x 200 cm 

v.a. 1199,-

NU

Eetkamertafel Visual 
in rvs met zwarte glasplaat, 
180 x 90 cm, van 599,- nu 399,-  
OP = OP

Eetkamerstoel Fleur 
Dik leer met rvs poot, van 229,- nu 189,- 

Eethoek compleet 
met 6 stoelen, van 1973,- nu 1499,-

2 stuks
samen

49,-

NU

Hoofdkussen Suprelle Micro
Vulling van Suprelle Micro, zo zacht als dons, in een 
anti-allergische, 100% katoenen tijk. Optimaal slaap-
comfort! Per stuk 34,95, 2 stuks van 69,90 nu 49,-

Bijzettafel Nice 
van 59,- 

45,-NU

189,-
NU

Verstelbare 
hoofdsteun!

Hoekbank Fluor 
in stof, 268 x 227 cm, met 
verstelbare hoofdsteun, 
nu v.a. 999,-
In diverse stoffen en kleuren.

We maken het weer gezellig!
Kleurrijk voordeel!
Wegens succes geprolongeerd: 
ook na de vakantie kunt u nu 
profiteren van onze beste aan-
biedingen.
Kom snel kijken en vier het 
voordeel.

Hoekbank Fluor
v.a.

999,-

NU

           



Voorwoord 3

                          Punt uit

Bij het schrijven van dit voor
woord zijn de zeven Kasteel
tuinconcerten alweer voorbij 

en is de eerste schooldag voor het 
basisonderwijs alweer een feit en 
begint de laatste vrije week voor het 
voortgezet onderwijs. 
Nog maar kort geleden, zo lijkt het, 
maakten wij het gecombineerde 
Juli/augustusnummer, en leverde 
Irma van de Nieuwenhuizen met de 
rubriek uitgelicht en het voorwoord 
haar laatste bijdrage als vaste mede
werkster van de Gazet. 

Wij zijn nog steeds bezig om de 
Gazet nog aantrekkelijker te maken 
voor zowel de lezers als ook voor 
de adverteerders. Een voorbeeld 
hiervan is dat tussen de advertenties 
mopjes en cartoons zijn opgenomen. 
Misschien was de cartoon op pagina 
44 de aanleiding voor het slechter 
weer gedurende de vakantie, maar 
we houden het op puur toeval. 
Verder hadden wij vorige maand 
voor het eerst een prijspuzzel 
opgenomen. Of deze te moeilijk 
was, of dat deze niet opgevallen is, 
weten we niet, in elk geval hebben 
we geen één oplossing mogen 
ontvangen. Wij hebben besloten om 
de jonge lezers nogmaals de kans te 
geven en hebben hem deze maand 
nogmaals geplaatst.

Nogmaals is er in deze Gazet aan
dacht voor de Dierdonkdagen, die 
dit jaar voor de 15e keer wordt 
gehouden, met als topper op de 
zater dagavond Rochelle, en werpt 
ook Kunst In Dierdonk op 91011 
zijn schaduw vooruit. Verder na
tuurlijk de vaste rubrieken van 
MoetNiks de kinderpagina’s en is de 
column “Wrikken en Wegen” weer 
van de partij. Deze laatste column 
verschijnt deze maand voor de 100e 
keer in de Gazet, maar het is tevens 
de laatste. 

Dorus heeft ons laten weten dat hij 
er een . (punt) achter zet. 

Wij bedanken hem hartelijk voor 
alle bijdragen die hij aan de Gazet 
geleverd heeft.

Mogelijk wonen er in Dierdonk nog 
schrijftalenten die deze column in 
een misschien wat gewijzigde vorm, 
maar ook de rubriek uitgelicht over 
willen nemen. Wij als redactie 
zouden het zeer op prijs stellen 
nieuw bloed binnen te krijgen, 
en last but not least, blijven wij 
natuurlijk graag van u horen hoe of 
wat  u van de Gazet vindt (reacties 
naar redactie@dierdonk.org).

Om dit voorwoord niet te lang te 
laten worden zet ik er voor nu ook 
een . (punt) achter en wens u weer 
veel leesplezier.

           



Wijkinformatie4

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. Paul Linders
  (p.linders@helmond.nl)
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.

Centrale Huisartsen Post 
(alleen spoed) (0900 - 8861 

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

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

Logopediepraktijk Dierdonk
logopedie.brouwhuis.dierdonk@gmail.com
Normaal (558360
Mobiel (06-10767213

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

Moeders – voor - moeders
Sandra Rondeel (514911
Kinderopvang ZieJeZo 
Zwanebloemsingel 54 (556350
Kinderdagverblijf De Bereboot
Oude Dierdonk 1 (475009 
Spring Kinderopvang
met een voorsprong (088-2088200

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:
Schovenhorstweide 1,
5709SG Helmond, (517210
secretaris@rampetampers.nl
www.rampetampers.nl
De Spekzullekes
Jan de Withof 108, 
5709AL Helmond, (592166
secretariaat@spekzullekes.nl
www.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
Dierdonkkoor   Info: 
Jannet v. d. Kolk,  (565880
Mieke Swinkels,  (513596
Didoko@gmail.com
www.didoko.nl

 Toneelgroep Maskerade
 Info: Leonie Boxstart (510380
 Wallsteijndreef 3, 
 5709RT, Helmond
 maskeradehelmond@planet.nl
 Gezellig bridgen bij “One Down”.
 In Parkzicht op maandagavonden.
 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

GFT & PLASTIC: Ma 12 en 26 sept.
RESTAFVAL: Ma 5 en 19 sept.
OPHALEN OUD PAPIER:
Ma 12 en 26 sept. ten westen 
en wo. 14 en 28 sept. ten oosten van de 
Dierdonklaan

Telefoonnummers

Verenigingen
GAZET

One
  Down

         



Inhoud 5

C O L O F O N   G A Z E T
11e jaargang nr. 8 – september 2011
verschijnt 11x  per jaar
Huis-aan-huis in Dierdonk.
Oplage 1.800 stuks.

Redactie:
J. de Kort
F. Smits
J. v.d. Eijnden
S. Neve

Lay-out:
J. vd Eijnden
J. de Kort
F. Smits
S. Neve

Advertenties:
F. Smits (517210)
advertenties@dierdonk.org

Bezorging:
M. van Balkom  (518655)

Redactieadres:
Leeuwenborchweide 76,
5709 SC, Helmond, (547579)
E-mail: redactie@dierdonk.org

Druk: Vane Druk  v.o.f.

De Gazet is een uitgave van de 
Wijkvereniging Dierdonk. 
Secretariaat:
Ockenburghpark 78,
5709 ML Helmond

Bestuur:
Voorzitter: Vacant
Secretaris: J. van Duren
Penningmeester: J. Schoonen
Bestuurslid: G. Bosmans
Bestuurslid: H. Swinkels

De redactie behoudt zich het recht voor 
de aangeboden kopij, indien nodig, te 
corrigeren en/of in te korten. Opname 
van kopij betekent niet dat de redactie 
het met de strekking eens is. Anonieme 
brieven/berichten worden nimmer ge-
plaatst.

Redactionele kopij in MsWord, bij voor-
keur in platte tekst !! Afbeelingen, logo’s, 
etc. apart meeleveren in een zo hoog 
mogelijke kwaliteit !!

Jaarkalender zie www.dierdonk.eu

Advertenties en Kopij voor de volgende 
uitgave inleveren uiterlijk:  12 sept.

Volgende verschijningsdatum rond: 
  29 sept.

3 Voorwoord door Frank Smits.

4 Belangrijke telefoonnummers, ophaaldata containers en oud 
papier.

7 Politiek met bijdragen van: 
Gaby v.d. Waardenburg en Joan Damen.

9 Verenigingsnieuws met:  gratis kaartjes, de website,
Moet niks, Fotodier en KID (Kunst in Derdonk)

17 Nieuws van de Wijkraad,  EHBO.

19 Ingezonden: Politie, WeightWatchers.

20 Dierdonkdagen.

27 Jeugdpagina’s met: verhaal, kleurplaat, etc.

31 Jeugd puzzel en Poppodium Lakei.

33 Scouting Paulus.

35 Uitgelicht: Wijkambassadeurs.

37 Jongerenwerk Dierdonk en Bridgeclub One Down.

38 Programma Filmhuis

41 Column: Wrikken en wegen. (100)

43 Zomaar een dagje in Dierenkliniek “Brouwhuis”.

45 Annatheater.

46 Ingezonden: Computercursus, Hockeyclub Bakel, 
de Bereboot.

49 Kerknieuws met bijdragen van: de Lambertus-parochie en 
de Bethlehemkerk.

         



WWW.HEUVEL.NL WÉRKT VOOR U

U ZOEKT EEN MAKELAAR MET;
- PROFESSIONALITEIT

- SERVICEGERICHTHEID

- BETROKKENHEID

- INDIVIDUELE AANDACHT

- DOORZETTINGSVERMOGEN

- HART VOOR UW HUIS

- VERKOOPRESULTATEN

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

      

           



Politiek 7

Ook de politiek heeft vakantie

Sinds de barbecue van de ge
meenteraad op dinsdag 5 juli 
heeft de Helmondse politiek 

reces. De barbecue is de jaarlijkse 
afsluiter van het politieke seizoen 
en vindt doorgaans na afloop van de 
laatste gemeenteraadsvergadering 
voor de zomervakantie plaats. Op 
deze barbecue vieren raadsleden, 
wethouders en ambtenaren in 
een informele sfeer het begin van 
de vakantieperiode. Om mogelijke 
vooroordelen weg te nemen; 

de barbecue wordt door de raadsleden zelf betaald van hun 
raadsvergoeding waardoor er geen gemeen schapsgeld aan te 
pas komt.

Dat het politieke leven stilligt wil natuurlijk niet zeggen 
dat de raadsleden ook 2 maanden vakantie hebben. Het 
raadslidmaatschap is voor veruit de meeste raadsleden 
een nevenfunctie naast hun ‘normale’ baan, waar natuurlijk 
wel gewoon gewerkt wordt gedurende de maanden  juli en 
augustus. Qua actualiteiten uit de Helmondse politiek valt er 
gedurende deze periode minder te melden, maar de wereld 
staat natuurlijk niet helemaal stil. Zo werden we begin juli 
door het College van B&W geïnformeerd over de plannen om 
een aantal gemeenschapshuizen te sluiten als gevolg van de 
bezuinigingen. Verenigingen en clubs maken graag gebruik 
van de gemeenschapshuizen, welke meestal door vrijwilligers 
worden gerund. De gemeenschapshuizen zijn echt een spil in 
onze wijken en dus van groot belang. Voor het College van B&W 
is het dus heel erg om juist op deze gemeenschapshuizen te 

moeten bezuinigen, maar door de bezuinigingen die het Rijk aan 
alle gemeentes heeft opgelegd moet het college soms pijnlijke 
beslissingen nemen. Om dit proces zorgvuldig te doorlopen en 
alle instellingen en verenigingen tijdig te horen, heeft de fractie 
van het CDA Helmond het college verzocht om één maand 
uitstel. Deze discussie wordt dus nog vervolgd. In september zal 
de sluiting van de gemeenschapshuizen in de raadscommissies 
en raadsvergadering worden besproken en zal duidelijk worden 
of er echt tot sluiting wordt overgegaan.

Daarnaast presenteerde het bestuur van Helmond Sport samen 
met een groep investeerders de plannen voor een nieuw stadion 
dat bij Berkendonk zou moeten komen. Het is nu al duidelijk 
dat niet alle partijen in de gemeenteraad hetzelfde standpunt 
over een nieuwe station voor Helmond Sport innemen. De 
discussie die in de raad zal worden gevoerd zal dus zeer 
interessant worden. De afweging is ook een gecompliceerde, 
waarbij rekening dient te worden gehouden met risico’s die de 
gemeente mogelijk loopt, het belang van de omwonenden in 
Rijpelberg en Brouwhuis en de toekomst van Helmond Sport.

Dit zijn natuurlijk maar enkele van de onderwerpen die in het 
komende politieke jaar aan de orde zullen komen. Het zal dus 
een boeiend politiek jaar worden. Indien u   wellicht door de 
column van Mirjam, Ellen of mij  geïnteresseerd bent geraakt in 
de Helmondse politiek, is het altijd mogelijk om eens een raads 
of commissievergadering bij te wonen. Deze vergaderingen zijn 
in de regel op de eerste dinsdag van de maand en verder kun 
je ook een vergaderkalender op de website van de gemeente 
Helmond vinden. Het lijkt me leuk om Dierdonkers te ontmoeten 
bij deze vergaderingen!

Gaby van den Waardenburg

Na herhaalde geweldsinciden
ten en bedreigingen door 
overlast gevende jongeren 

in BinnenstadOost heeft de VVD op  
5 juli een motie ingediend waarbij 
het college werd opgeroepen de 
problematiek aangaande de veilig
heid van de bewoners de hoogste 
prioriteit te geven. De motie is mede 
ondertekend door SDOH/D’66/
HB, Trots op Nederland, Helmond 
Aktief en Helder Helmond. Eerder 
had de VVD al om extra camera’s 

gevraagd gezien de overlast die jongeren op de Heistraat 
veroorzaakten en tot grote ergernis bij de buurtbewoners 
leidden. De  zogenaamde incidenten volgen elkaar echter zo 
snel op dat volgens de VVD er inmiddels sprake is van een 
structureel karakter en omwille van het welzijn en de veiligheid 
van de bewoners er een ander beleid dient te worden gevoerd, 
namelijk een “likopstuk”beleid. Het college heeft  de strekking 
van de motie van de VVD overgenomen en de burgemeester 
heeft toegezegd een zerotolerance beleid ten aanzien van 
criminele en geweldsactiviteiten te voeren. Ook zal er meer 

toezicht door politie en extra ondersteuning door stadswachten 
worden ingezet.

Deze problematiek staat helaas niet op zichzelf. Ook in Helmond
West doen er zich regelmatig problemen van ernstige aard voor, 
die hun climax kregen eind december en begin dit jaar. Ook toen 
heeft de VVD in diverse vergaderingen gevraagd om directe 
actie en meer politieinzet. Maar helaas bleek zij toen nog een 
roepende in de woestijn. Wij hebben begrip voor het feit dat de 
gemeente met verschillende projecten “achter de voordeur” 
probeert te komen om de zogenaamde multiproblematiek die 
in deze gezinnen heerst aan te pakken, maar dat mag er nooit 
toe leiden dat  de veiligheid van andere bewoners in het gedrang 
komt. 
Begin augustus verschenen er in diverse landelijke media publi
caties over BinnenstadOost. Publicaties die tot kamervragen 
in Den Haag leidden en bezoeken van diverse media en politici 
aan de Binnenstad Oost. Bij het schrijven van dit artikel is nog 
onduidelijk wat de gevolgen daarvan zijn maar de VVD  hoopt  
dat mede door het gewijzigde beleid we alle inwoners dat 
kunnen geven waar ze recht op hebben, namelijk een veilige en 
vertrouwde woonomgeving in ons mooie Helmond!

Joan Damen

Een halt toeroepen aan geweldsincidenten

         



Van Lieshout Stoffering
M b  u   C n, R 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

C.A. Joosten
Hoveniersbedrijf

Tuincentrum te Bakel
Nuijeneind 2a
5761 RG Bakel
(bij camping Kanthoeve)
T  0492-343558
F  0492-547234
M 06-21660055

Openingstijden maandag t/m zaterdag, van 10:00 tot 17:00

Krijgt u ook weer zin in tuinieren?
Bij Joosten bent u dan aan het juiste adres!

www.cajoosten.nl                     info@cajoosten.nl

              

Horstlandenpark 4
5709 MB Helmond

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

Gevestigd te Dierdonk

Er kan er maar één de beste zijn! Ga voor de beste keus naar...

www.josvanheugten.com

UW SPECIALIST IN:
VERWARMING EN COMPLETE BADKAMERS

Gespecialiseerd in CV-ketels 
en onderhoudsabonnementen 
vloerverwarming, badkamers, 

stadsverwarming, sanitair, 
verbouwing / renovatie, 

radiatoren decorradiatoren. 

ACTIE - ACTIE - ACTIE
GRATIS 12 jaar garantie bij aan-
koop van een NEFIT CV KETEL*

*Vraag naar de voorwaarden

SPECTACULINAIR 
KENNISMAKINGSMENU!
Ontdek Grand Café De Traverse!
3 gangen keuzemenu voor slechts  18,50 p.p.

Starters
•  TOMATENSOEP van Tasty Tom-tomaten met balletjes, fi jngesneden 
 prei en een scheutje room
•  RUNDERBOUILLON met verse soepgroenten en rundvlees
•  MOUSE VAN FOREL  met een huisgemaakte salade en gepofte cherry 

tomaatjes
•  RUNDERCARPACCIO op een bedje van verschillende slasoorten,  

pijnboompitjes en Parmezaanse kaas

Hoofdgerechten
• VIS DUET Panga- en zalmfi let met een heerlijke kreeften saus 
•  MIX GRILL Varkenshaas sate – sparerib en een kipspiesje 
•  KOGELBIEFSTUK Botermalse kogelbiefstuk (meerprijs € 2,50)
•  KREK WAK WOU Huisgemarineerde spareribs licht pikant 
 geserveerd met twee koude sausjes

Sauzen naar keuze: champignonsaus- pepersaus of stroganoffsaus

Nagerecht
• DAME BLANCHE Drie bollen vanilleroom-ijs met chocoladesaus 
 en slagroom.
• COUPE ANANAS Twee bollen vanille-ijs met gemarineerde ananas 
 met room 
•  KOPJE ILLY KOFFIE of thee naar keuze

Actie geldig van woensdag t/m zondag.
Reserveren mogelijk, info@grandcafedetraverse.nl 
of 0492 37 01 12 . De Traverse, Steenweg 19, Helmond

wegenssuccesverlengd!

Aan het eind van de 
eerste schooldag 
vraagt de meester:
“heeft iemand nog 
iets te vragen?”

“Ja” zegt Jantje.
“Wanneer krijgen 
we vakantie?”

Eerste schooldag

pag 20 mop sep 1.p       1   11 58 03

           



Verenigingsnieuws 9

Gratis naar feestavond DierDonkDagen
De 15e editie van de DierDonkDagen vindt plaats in het weekend 
van 9, 10 en 11 september. Op zaterdagavond 10 september is 
het tijd voor een groots feest in de tent.  
Elders in deze Gazet is te lezen dat een DJ de muziek zal verzorgen 
en dat Rochelle komt optreden. 

Een kaartje voor de feestavond kost € 5,00 maar er is een 
mogelijkheid om GRATIS te gaan. 

Alle leden van de wijkvereniging kunnen namelijk 3 
consumptiebonnen krijgen op vertoon van hun entreebewijs. 
In de tent ligt de ledenlijst klaar waar de gratis consumptiebonnen 
tot 22.30 uur opgehaald kunnen worden. Per gezin is er een 
maximum van 6 bonnen.

Bent u nog geen lid van de wijkvereniging? Word dan snel lid en 
pak direct het voordeel op 10 september. 
Lid zijn van de wijkvereniging betekent dat  u een financiële 
bijdrage levert aan vele activiteiten die in Dierdonk plaatsvinden. 
Daarnaast krijgen leden vaak korting bij deelname aan die 
activiteiten.  
Kijkt u maar eens op www.dierdonk.eu en klik op ‘wijkvereniging’ 
en dan op ‘activiteiten’.  
Daar staat ook hoe u lid kunt worden. De kosten per jaar per 
gezin bedragen € 13,50.

Tot ziens op 10 september.

Gerard Bosmans

Namens het Bestuur van Wijkvereniging Dierdonk

              



Verenigingsnieuws10

MoetNiks mededelingen.

Onze  zomeractiviteiten  hebben dit jaar nogal last gehad 
van herfstachtig weer, maar zijn niet echt in het water 
gevallen. Er zitten ook goede kanten aan, er zijn weinig 

pollen in de lucht en de UV-index is laag, maar dat is  volgens 
weerman Frank: “een pleister op een houten been”.

De Jeu de Boules middag begon droog,  maar na een uurtje 
moest er toch een poosje in Parkzicht geschuild worden. De  
wedstrijden zijn nadien afgewerkt en de uitslagen waren mooi 
voor de barbecue bekend.
De barbecue was weer prima verzorgd en er is nog lang en 
gezellig nagekletst.

Ook onze jaarlijkse dagfietstocht, dit jaar voor het eerst als 
“Eat and Bike” had wel wat beter weer verdiend. Echt kletsnat 
was het niet, maar het was wel goed dat het “Eat” binnen kon 

plaats vinden. Zoals onze eerste stop bij Leekzicht in Boerdonk, 
waar de koffie met appeltaart in het gezellige restaurant prima 
smaakte. Tijdens de tweede miezerige etappe werd even bij een 
kapelletje gestopt, onze gebeden zijn verhoord, want nadien 
werd het toch iets “droger”.
Bij d’n Inloop in  Nijnsel was het dringen op het toilet, de 
hetelucht- handdroger is daar in alle standen gebruikt om de 
haren te föhnen,  want de dames wilden netjes aan tafel voor 
de soep. De derde etappe bracht ons via een gevarieerde route 
naar Croy, waar we op de trappen van het schitterende kasteeltje 
genoten van een verassend aperitiefje. Het hoofdgerecht in de 
Croyse Hoeve smaakte prima. De volgende etappe bracht ons 
naar “de wilde framboos” waar we met ijs, koffie en buurten deze 
gezellige dag besloten. Het laatste stukje terug naar Dierdonk 
maakte onze fietstocht van bijna 65 kilometer  kompleet.
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Dit zijn de activiteiten van september.
Dinsdag 6 september 
Midgetgolf in de Warande samenkomst om 14:00 uur bij de 
banen:  de Kluis 8 in Helmond.  Ieder betaalt zij eigen deelneming 
en drankjes. Graag even bij  Jeanne (512516) opgeven voor 1 
september, dan kunnen we de belangstelling inschatten.

Dinsdag 20 september
Fietstocht start om 10:00 uur bij parkeerterrein  A.H.
Elke woensdag in september
om 10:00 uur Jeu de Boules op de banen bij Parkzicht met 
tussendoor  koffiepauze.
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Einde seizoen en een nieuw begin

Het Fotodier seizoen loopt van zomervakantie tot zomer-
vakantie. Elk einde van het seizoen is het min of meer 
een traditie geworden om een clubuitje te houden, gro-

tendeels gesponsord door Fotodier. Nu viel dat sponsoren wel 
mee omdat dit jaar vrijwel al het budget op was gegaan aan de 
expositie maar gelukkig zat er nog een beetje aan. Dit keer zijn 
we naar het altijd gezellige Maastricht gegaan. Zoals ook de 
vorige keer was het uitje georganiseerd door onze feest expert 
Bob en ik kan niet anders zeggen dat het ook dit keer weer erg 
goed geregeld was. 
Na een ritje richting het zuiden des lands begon de ochtend 
met een boottocht richting de grotten. Aldaar hebben we een 
bezichtiging van die grotten gehad onder begeleiding van een 
gids waarbij onder het genot van de nodige hilariteit ook een 
educatief tintje aan de dag was gegeven. Gelukkig was het weer 
ons goed gezind en was het die dag lekker warm, in tegenstelling 
tot in de grotten waar het kil en vochtig was. Deze kille vochtig-
heid maakte ons goed hongerig, gelukkig stond boven op de 
berg een high lunch op ons te wachten met lekkere Limburgse 
versnaperingen. Voor zover je sesambroodjes en gerookte zalm 
Limburgs kunt noemen … maar dit mag de pret niet drukken. Op 
dit soort momenten realiseer ik me weer waarom ik Fotodier 
gestart ben, het was een lekkere lunch en wederom uitermate 
gezellig met allemaal fotofielen onder elkaar. Deze excursie 
werd afgesloten met een boottocht langs bezienswaardigheden 
waarna we er achter kwamen dat de – ja…je raadt het nooit – 
analoge foto (tegenwoordig antiek) van voor de start van de 
excursie prominent op het bord hing van de rederij. Waarvan 
acte:

 Je bent niet in Maastricht geweest als je niet de binnenstad in 
gaat. Dat hebben we dan ook meteen gedaan op zoek naar leuke 
fotowinkels en – uiteraard – terrasjes. Naast het Vrijthof heb 

je er genoeg en we hebben er maar meteen een paar tafels in 
beslag genomen om van het lekkere vocht te genieten onder het 
genot van wat Maastrichtse engelengezang en andere muzikale 
producties. Waarvan acte:

De hele rest van de dag op het terras zitten klonk leuk maar 
vonden we toch ook een beetje teveel van het goede. We zijn 
dus langzaamaan maar weer opgestaan en ons bewogen richting 
de diverse religieuze objecten die Maastricht rijk is. Fotodier zou 
Fotodier niet zijn als dit niet ook met de nodige hilariteit werd 
ondergaan. Soms moesten we ons eigenlijk een beetje schamen, 
het was net een schoolreisje … maar lachen was het wel. Excuses 
aan onze lieve Heer, we kunnen het ook niet helpen, als we een-
maal van huis weg zijn dan gaan alle remmen los. Het fotobloed 
kruipt waar het niet gaan kan en dus hebben we ook de nodige 
foto’s van dat gedeelte van Maastricht gemaakt. Waarvan acte:
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Een nieuw begin
Als ik dit schrijf hebben we onze 1e fotoavond nog niet gehad 
maar hebben al wel een hele volle ideeënpot na een inspire-
rende bestuursvergadering. We zijn helemaal klaar voor het 
nieuwe seizoen. Allereerst gaan we de vakantieopdracht van 
alle leden bekijken – dit keer het thema “beweging” – waarna 
we ons gaan voorbereiden op het 1e foto-uitje van het nieuwe 
seizoen. Dit keer gaan we naar Montzen Gare voor een echte 
urbex shoot. Tussendoor gaan we ons ook nog voorbereiden 
voor onze 2e expositie dit jaar in het kader van Kunst In Dier-
donk, meer hierover verderop in deze Gazet.

World Wide Photowalk
Sinds een aantal jaren is een nieuw fenomeen binnen fotografie-
land aanwezig, de zgn. “World Wide Photowalk” (WWPW). Dit is 
een evenement georganiseerd door Scott Kelby (wereldbekend 
auteur van vele foto, Photoshop en Lightroom boeken) en spreid 
zich uit over de hele wereld. Overal in verschillende steden wor-
den wandeltochten georganiseerd volgens het WWPW principe. 

Dit jaar heb ik het op me genomen deze wandeltocht in Helmond 
te organiseren. Make no mistake; deze tocht is voor iedereen! 
Je hoeft geen lid te zijn van Fotodier, je hoeft alleen een beetje 
gek te zijn van fotografie. Meer informatie kan je vinden op: 
http://worldwidephotowalk.com/walk/helmond-nb-nederland-
kasteel-helmond/. Dus als je zin hebt in een gezellige middag 
onder fotofielen, loop gezellig mee!

Tot slot: foto’s Basisschool Dierdonk
Ter ere van het afscheid van groep 8 van Basisschool Dierdonk 
2010/2011 heb ik een aantal foto’s gemaakt. Niet iedereen 
heeft doorgekregen waar deze foto’s te zien zijn, bij deze de 
plaats waar je ze rustig na kan kijken: http://www.jdekort.com/
view-reportages/basisschool-dierdonk.

Jeroen de Kort
Voorzitter Fotodier

Wil je meer weten over onze club kijk dan op onze website 
www.fotodier.nl of mail naar voorzitter.fotodier@gmail.com 
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Kunst in Dierdonk

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 mo-
menten in het leven, de  alledag  weer kleur geven.

Petry Claassen is gefascineerd door de mens in al haar 
facetten. Zij maakt figuratieve beelden met diverse mate-
rialen zoals klei, gips, steen, brons en textiel. Door de am-
bachtelijke werkwijze die zij hanteert zijn al haar werken 
unica’s. 

Petry Claassen 
Beeldhouwwerken 
Malaxisbeek 1

www.petryclaassen.nl

Dit schilderij is gemaakt door de teken- en schilderclub 
Dierdonk. Elk lid van deze club schildert naar eigen idee 
en inzicht onder begeleiding van Edi vd Elshout iedere 
donder-dagavond in Parkzicht van 20 to 22u. Heb je inte-
resse om mee te doen, kom dan eens vrijblijvend kijken.

Toke Jansen,
Edi van der Elshout
Schilderkunst
Parkzicht

Hans Seegers is een gepassioneerd schilder. De uitdag-
ing voor hem is om vorm en kleur met elkaar in balans te 
laten zijn.

Niek de Jongh 
Fotografie
Tormentilbeek 9

www.foto-u-niek.nl

Hans Seegers 
Schilderkunst
Parkzicht

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

Marlies van Bergen
Schilderkunst
De korte geer 2

www.art-focus.nl 

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 techniek is gemengd: er worden diverse 
lagen verf, oliepastel en andere materialen aangebracht 
op het doek. Het resultaat is vaak verrassend eenvoudig 
qua compositie en kleurstelling.

Anne Lier-van Hest
Schilderkunst 
De korte geer 2 

www.ffoxxann.nl/annes-
modernekunst/

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

Rieky van Asten
Natuurlijk kunst
Malaxisbeek 1

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

Henk Lucas 
Frans keramiek 
Wildenborchlaan 60

www.letemple.nl

Bent u woonachtig in Dierdonk en een enthousiast (be-
ginnend) kunstenaar? Laat het ons weten dan kunt u vol-
gend jaar ook meedoen.

Kunst in Dierdonk
Schilderkunst
Tamar

www.dierdonk.eu/kid

Kunst is een nieuwe wereld voor Jose. Het vastleggen van 
vormen, composities  in foto’s en tekeningen,  het ver-
zamelen en genieten van kunst. Dit verrijkt mijn leven en 
wil ik delen met anderen. 

Jose Luijten 
Afrikaanse kunst 
Horstlandenpark 8

j.luijten1@upcmail.nl

In haar werken presenteert zij fragmenten van de wer-
kelijk-heid in vergrote uitbeeldingen. Het werk is vaak tot 
stand gekomen uit herinneringen en eigen ervaringen 
waarin zij wezenlijke belevingen en gedachten trans-
formeert.

Selina Suominen
Schilderkunst
Arcenlaan 32

www.selinasuominen.nl

Met staafjes glas en een 1.000 oC hete vlam vervaardigt 
Marion Jochem zelf sculpturen en kralen van glas. Het 
“lampwork” zoals verwerken van glas met een brander 
internationaal genoemd wordt is een prachtige combina-
tie van ambacht en kunst. De mogelijkheden met het hete 
glas zijn eindeloos en de prachtige kleuren blijven inspir-
eren. Met de aan de brander vervaardigde kunstwerkjes 
worden unieke en persoonlijke sieraden samengesteld.

Marion Jochem 
Sculpturen & glaskralen 
Velhorstweide 18

www.emjee-beads.nl

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 vrouwenfiguren, omdat deze hem 
in hun bewegende vorm het meest inspireren. Van der 
Donk maakt werken in verschillende stijlen.

Jos van der Donk 
Bronzen beelden 
Schovenhorstweide 9

www.jvanderdonk.eu

Hans Deelen is zeer creatief met zand. De meest prachtige 
vormen ontstaan uit zijn handen. Van replicaties van oude 
kastelen tot en met de meest complexe fantasie figuren.

Hans Deelen
Zandsculpturen
Schovenhorstweide 7
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Op 9 okt. 2011 is het kunst kijken in Dierdonk
U bent allemaal van harte uitgenodigd om vrijblijvend te 
komen kijken tussen 13.00 en 17.00 uur.
Ook kinderen, familieleden, vrienden en bekenden zijn 
van harte welkom. 

Uiteraard bepaalt u zelf hoe u de kunstadressen 
bezoekt: te voet, met de fiets, auto etc.

Een route die wij u aanbevelen is hiernaast gegeven.

U kunt dit programma ook downloaden via onze 
website:

www.dierdonk.eu/kid

Namens de organisatoren,

Petry, Jos, Anne, Hans, Marion, Henk, Niek, Renee, Hans, 
Jose en François

1. Parkzicht –  
  Hans Seegers – Schilderkunst;
  Toke Janssen – Schilderkunst;
  Edi van der Elshout – Schilderkunst;
2. Tormentilbeek 9 – 
  Niek de Jongh – Fotografie;
3. Malaxisbeek 1 –   
  Petry Claassen – Beeldhouwwerken en schalen; 
  Rieky van Asten – Natuurlijke kunst;
4. De korte geer 2 – 
  Anne Lier – Schilderkunst; 
  Marlies van Bergen – Schilderkunst; 
5. Schovenhorstweide 7 –  
  Hans Deelen – Zandsculpturen;
6. Schovenhorstweide 9 – 
  Jos van der Donk – Bronzen beelden;
7. Horstlandenpark 8 – 
  Jose Luijten – Afrikaanse kunst; 
  Hugo Brouwer –  Schilderkunst;
  Foto tentoonstelling FotoDier;
8. Velhorstweide 18 – 
  Marion Jochems – Sierraden en glaskralen;
  Kitty Wiegman – Schilderkunst;
9. Wildenborchlaan 60 – 
  Henk Lucas – Frans keramiek;
10. Arcenlaan 32 –  
  Selina Suominen - Schilderkunst.
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Nieuws van de Wijkraad

De vakantie zit er weer op, we kunnen er weer tegenaan voor een heel jaar Wijkraad. 
Uiteraard kunnen wij dit niet allemaal alleen. We hebben daarvoor uw hulp en inbreng 
nodig. Vandaar zie onderstaande uitnodiging.

Wijkbreed overleg 

Op 26 september a.s. is het weer zover. Een wijkbreed overleg waarvoor u als  inwoner 
van onze wijk van harte bent uitgenodigd. Ziet u in uw leefomgeving zaken waarover u  
graag wilt praten. Schroom dan niet. Wij kunnen vanuit de wijkraad trachten uw punt 
bespreekbaar te maken bij de gemeente of andere instellingen. Samen bereiken we 
immers meer dan alleen. De avond begint om 20.00 uur in Parkzicht. 
Nogmaals u bent van harte welkom.

Aanpassingen kasten AED

Zoals u mogelijk bekend hebben we binnen onze wijk een tweetal AED’s. De kasten 
waarin deze hingen waren verouderd, niet verwarmd en altijd open. Met name door 
dit laatste waren de AED’s kwetsbaar. Wij hebben dus besloten de kasten te vervangen.

De eerste kast bij de Albert Heijn is reeds aangepast, de kast is vervangen en hangt 
tegenwoordig in de sluis. Dit omdat in de winter het apparaat te koud kan worden 
waardoor deze minder kan functioneren. De kast en de AED is te gebruiken tijdens 
openingstijden van Albert Heijn. 

De kast bij het Medisch Centrum is ook nog vervangen door een verwarmde kast, deze 
kast wordt afsluitbaar middels een codeslot. Hoe deze te openen is zullen wij later 
kenbaar maken als de kast vervangen is.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u ons bereiken via www.dierdonk.eu of 
secretariaatwijkraad@dierdonk.eu.

Tot ziens binnen onze wijk

Wijkraad Dierdonk

Wie wil dat nu niet, je 
medemens helpen bij 

een ongeval.

Volg daarom een cursus eerste 
hulpverlener (EHBO), zodat U weet wat 
te doen en hoe te handelen bij b.v. een 
hartstilstand, een ongeval in of om huis. 

EHBO-vereniging Helmond start in 
september met een nieuwe cursus 

eerste hulpverlener (EHBO).

Heeft u  vragen hierover of wilt U zich 
aanmelden voor deze cursus of onze 

AED cursus, neem dan contact op met 
het secretariaat, 

mailadres w.vanrijt@ehbo-helmond.nl 
of per telefoon 0492-559897.

Wat is een AED?  (uit Wikepedia) :  
een automatische externe defibrillator 
(Engels: Automated External Defibrillator, 
afgekort met AED) is een draagbaar 
toestel dat wordt gebruikt bij een 
persoon met een circulatiestilstand door 
ventrikelfibrilleren, waardoor op een 
geautomatiseerde manier een elektrische 
schok wordt toegediend, met als doel 
een gestoord hartritme te stoppen, om 
zo de sinusknoop weer de kans te geven 
de controle over het hartritme terug te 
krijgen, waardoor het hart weer in een 
normaal ritme gaat kloppen.
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Politieberichten Dierdonk
Sluiting
Het politiebureau Helmond Oost aan 
de Deltaweg is gesloten. Mensen die 
aangifte willen doen, een vraag willen 
stellen, melding willen maken van 
overlast of een tip hebben, kunnen vanaf 
dat moment terecht bij het bureau aan 
de Kasteeltraverse. In het najaar van 2011 
zal ook het politiebureau Helmond West 
aan de Steenovenweg definitief gesloten 
worden.

Meer blauw op straat
De sluiting is een zuiver logistieke 
aangelegenheid. Er blijft in Helmond 
dan ook exact hetzelfde aantal 
agenten werkzaam als voorheen. De 
buurtbrigadier blijft ook nog gewoon 
uw aanspreekpunt in de wijken. Een 
bijkomend voordeel van de sluiting is 
zelfs dat er meer blauw op straat komt. 
Want als een politiebureau geopend is 
voor publiek en daar ook burgerpersoneel 
aanwezig is, moeten er ook gewapende 
collega’s voor de veiligheid aanwezig zijn. 
Deze ‘achterwacht’  is nu niet meer nodig. 

Internetaangifte of op afspraak
In dat verband willen we ook graag wijzen 
op de mogelijkheid om via internet 
aangifte te doen. Dat kan voor zeer 
veel lichtere feiten, zoals bijvoorbeeld 
fietsendiefstal of vernieling.  Ook kunt u 
via de telefoon een afspraak maken om 
aangifte te doen op het moment dat het 
u het beste uitkomt. Die mogelijkheid 
blijft uiteraard bestaan, waarbij de 
politie hoopt dat nog meer inwoners van 
Helmond hiervan gebruik gaan maken.

www.politiehelmond.nl
Met de fysieke sluiting van de bureaus 
in Helmond West en Oost komt voor de 
politie ook een einde aan de indeling 
van Helmond in drie afdelingen. Formeel 
spreken we per 1 januari 2012 van de 
Politie Helmond. Daarop vooruitlopend 

worden de websites van drie verschillende 
afdelingen (west, oost en centrum) per 9 
juli samengevoegd tot: 
www.politiehelmond.nl.

Informatie
De politie in Helmond blijft wel gewoon 
in de wijken aanwezig uiteraard. De 
noodhulp rijdt nog gewoon door uw 
straat en uw contactpersoon in de wijk, 
de buurtbrigadier, blijft net zo vaak in 
de wijk komen als hij of zij nu doet. Wij 
rekenen dan ook op uw begrip. Meer 
informatie staat op de internetsite van de 
Helmondse politie: www.politiehelmond.
nl. U kunt met vragen ook altijd even 
bellen met het algemene politienummer: 
0900 - 8844.

Dierdonk
Allereerst uw aandacht voor een aantal 
vernielingen op de Promenade bij het 
Dierdonkpark. Van twee bomen waren 
de toppen afgebroken, van een bankje lag 
de balk eraf en er was een ruit vernield 
van de sporthal. De vernielingen zijn 
waarschijnlijk ergens tussen 1 en 6 juni 
gepleegd. Als u iets weet over deze 
vernielingen of informatie heeft die ons 
kan helpen bij het vinden van de daders, 
neem dan contact met ons op: 0900-
8844.

Verder nog een tweetal vernielingen aan 
personenauto’s in de wijk. In de nacht 
van 28 op 29 mei werd een auto aan de 
Sprengenbergweide bekrast met een 
scherp voorwerp. Op 6 juni hoorde een 
bewoner van het Ockenburghpark een 
harde knal. Toen hij ging kijken zag hij 
twee personen op één scooter wegrijden 
bij zijn personenauto. De spiegel bleek er 
afgebroken te zijn. Ook in deze gevallen 
kunt u contact opnemen met de politie als 
u iets weet dat ons mogelijk kan helpen 
om de daders op te pakken. 

Weight Watchers 
elke dinsdagavond 
19.00 u in 
Wijkcentrum 
Parkzicht

Omdat ik zelf bijna 25 
kilo afgevallen en als 
geen ander weet  hoe 
moeilijk het is om de 
knop om te zetten en 
bewust voor jezelf te 

kiezen. Om daadwerkelijk de drempel van 
een afslankcursus over te gaan. Natuurlijk 
kon ik 100 excuses bedenken om niet te 
gaan. Maar dat lost HET probleem niet op. 
Kijk eens in de spiegel en stel jezelf eens de 
volgende vragen. 
Wat zou je willen dat er gebeurt? 
Wat moet je doen zodat het gebeurt? Wat 
kan je doen? Wat ga je doen? 

Simpel………Weight Watchers !!!
Sinds de eerste keer dat ik een cursus 
van Weight Watchers heb bijgewoond 
heb ik een band met mijn mede cursisten 
opgebouwd. Wat ik heb samen met mijn 
mede cursisten geleerd om door gewoon 
te eten toch mijn doel te behalen.  

Wat kan ik eten bij Weight Watchers?
Eten doe je in de eerste plaats om te leven, 
maar ook om te genieten en om in goede 
gezondheid te blijven.
Het ProPoints Plan is gebaseerd op 
recente wetenschappelijke kennis op 
het gebied van voeding en richt zich op 
de wijze waarop ons lichaam voeding 
verwerkt om daarmee succesvol af te 
slanken. Je ontdekt voedingsmiddelen die 
je lang een verzadigend gevoel geven; die 
je gezondheid op peil houden en waarvan 
je lekker kunt genieten. En dit terwijl je je 
streefgewicht bereikt. 
In het ProPoints Plan draait alles om jou: 
jouw eetgewoontes, jouw levensstijl maar 
vooral… jouw afslanksucces. 
Afvallen gaat gemakkelijker als je er 
niet alleen voor staat. Laat je dan 
ook inspireren en motiveren door 
medecursisten elke dinsdagavond in 
Parkzicht. Mijn doel is om iedereen naar 
zijn/haar doel te begeleiden. Voor de een 
is de weg langer dan de ander maar we 
halen allemaal ons DOEL!!! Iemand die 
trots kan zijn op het behaalde resultaat.
Ik nodig u graag uit om een keertje een 
kijkje te komen nemen, Natasja Kant
Coach Weight Watchers Nederland 

            



  

Toegang 5 euro
Kaarten verkrijgbaar bij:
Albert Heijn (Dierdonk) en 
(indien niet uitverkocht) 
bij de feesttent op za. 10 sept.

Feesttent Dierdonk (Kromme Geer)

Ontwerp: 2atwork.com
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Dierdonkdagen 9- 10-11 september  2011

Programma Dierdonkdagen 9-10-11 september 2011
Vrijdag:
	 Discoavond	voor	de	jeugd	m.m.v.	D.j.-	Petertje.	
	 In	tegenstelling	tot	voorgaande	jaren	zal	er	geen	gedeelde	avond		zijn,	

maar	zullen	beide	leeftijdsgroepen	vanaf		19.00	uur	in	de	tent	toegelaten	
worden.	Tot	21.00	uur	zal	er	toegezien	worden	dat	de	kinderen	t/m	het	
basis	onderwijs	niet	zonder	toestemming	van	de	ouders	de	tent	verlaten.	
Na	21.00	uur	ligt	de	verantwoording	bij	de	ouders.

	 Tijdens	deze	avond	zal	dansgroep	Happy	Face	een	demonstratie	verzorgen.

Zaterdag:
	 Knutselen	voor	de	kleintjes	van	10.00	uur	tot	12.00	uur.
	 Minivoetbaltoernooi		voor	de	jeugd	van	7	t/m	12	jaar	van	14.00	uur	tot	

17.00	uur.
	 2e		Urban	Street	Golftoernooi		vanaf	14.00	uur	tot	17.00	uur
	 De	prijsuitreiking	van	het	2e	Urban	Street	golftoernooi	zal	plaatsvinden	

tijdens	de	feestavond.	
	 Feestavond	m.m.v.	D.J.-	Petertje		aanvang	21.00	uur
	 Optreden	van	X-factor	winnares	Rochelle.
	 (kaarten	a	€5	te	koop	bij	de	Albert	Heijn)

Zondag:
	 Volleybaltoernooi	voor	jong	en	oud	aanvang	11.00	uur.
	 Zondagmiddag	is	er	een	optreden	van	Jeugdcircus	Sim	Sala	Bim	en	zal	er	

een	fantastische	klimpalmboom	aanwezig	zijn.

15e jaargang
Beste medewijkbewoners,

Ondanks	onze	twijfel	of	het	Dierdonkweekend	in	deze	huidige	vorm	wel	zou	
kunnen	blijven	bestaan	zijn	wij	als	bestuur	aangenaam	verrast	door	de	vele	
steun	die	wij	mochten	ontvangen	voor	het	jubileum	weekend.	Hierdoor	worden	

wij	in	staat	gesteld	om	de	nodige	extra’s	te	organiseren.	De	gemeente	Helmond	heeft	
ons	de	evenementensubsidie	en	een	gedeelte	van	het	impulsbudget	toegekend.			De	
Wijkraad	heeft	een	bijdrage	geschonken	waardoor	we	op	zondag	een	optreden	van	
jeugdcircus	Sim	Sala	Bim	kunnen	verwachten.	De	Wijkvereniging	maakt	het	mogelijk	
dat	D.j.	Petertje	op	zowel	de	vrijdag	als	ook	de	zaterdagavond	draait.	Ook	leveren	zij	
een	bijdrage	aan	de	klimpalmboom	die	op	zondagmiddag	aanwezig	zal	zijn.	
Als	klap	op	de	vuurpijl	zal	op	 initiatief	van	de	O.S.D-Dierdonk	op	zaterdagavond	
tijdens	de	feestavond	niemand	minder	dan	de	winnares	van	de	X-	factor,	onze	eigen	
Rochelle,	een	optreden	gaan	verzorgen.	Zorg	dat	je	erbij	bent	dit	wil	niet	missen.

Kaarten	voor	deze	fantastische	avond	zijn	voor	€5	te	koop	bij	de	Albert	Heijn.

Als	jullie	nu	massaal	aanwezig	willen	zijn	tijdens	het	weekend	en	er	voor	zorgen	dat	er	
ook	weer	vele	volleybal-	en	minivoetbalteams	en	golfers	deelnemen	aan	de	toernooien	
dan	gaan	wij	met	samen	een	heel	mooi	jubileum	weekend	te	gemoed.
We	zijn	15	jaar	jong	en	nog	niet	moe,	dus	met	jullie	steun	komen	er	nog	vele	jaren	bij.

Stichting	Dierdonkdagen

MIDDELBARE SCHOLIEREN 
OPGELET

De	stichting	Dierdonkdagen	biedt	 jullie	
ook	dit	 jaar	wederom	in	samenwerking	
met	de	vrijwilligerscentrale	Helmond,	de	
mogelijkheid	om	tijdens	het	aankomend	
Dierdonkweekend	jullie	maatschappelijke	
stage	geheel	of	gedeeltelijk	 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	minivoetbaltoernooi	
op	zaterdagmiddag	voor	de	jeugd,
het	 volleybaltoernooi	 op	 de	 zondag,	
toezicht	 houden	bij	 een	 springkussen,	
helpen	met	de	voorbereidingen	voor	de	
diverse	optredens	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.

            



PAK JE VOORDEEL!

 HELE MAAND
SEPTEMBER!
ACTIE MAAND!

1 oktober 2011.

Squash, Fitness, Groepslessen
( o.a. Zumba, Spinning)

- bedrag dient in één keer te worden voldaan.   U was in de maanden juli / augustus nog geen lid!

5 maanden
onbeperkt sporten

Voor de prijs van 1 keer per week (€ 22,50) per maand
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Tweede open Dierdonk Urban Street Golftoernooi

Tijdens de jubileum (15e) editie 
van de Dierdonkdagen vindt op 
zaterdag 10 september a.s. voor de 

tweede maal het open Dierdonk Urban 
Street Golftoernooi  plaats.
De eerste editie was bijzonder goed 
geslaagd en dat vraagt natuurlijk om een 
vervolg.
Urban Street golf is zoals de naam al zegt, 
golf op de openbare weg.
Het wordt gespeld met originele golf 
clubs en met een balletje dat lijkt op 
een golfballetje maar slechts 1/3 van het 
gewicht van een origineel golfballetje 
heeft, dit balletje is zo licht zodat het 
geen schade aanricht aan auto’s, ramen 
en andere zaken die je onder weg tegen 
kunt komen.
Tijdens die zaterdag zullen teams van 
ongeveer  8 personen door de wijk 
lopen om de diverse doelen te raken, die 
doelen kunnen van alles zijn zoals b.v. 
een lantaarnpaal, een boom, een raam 
en zelfs een auto.
U kunt als team meedoen maar ook 
individueel.
De regels zijn zoals bij gewoon golf, u 
begint op een vooraf bepaald punt en u 
probeert in zo min mogelijk slagen het 
doel te bereiken. 

Omdat dit golftoernooi op de openbare 
weg plaats vindt is er een leeftijdsgrens, 
vanaf 18 jaar kun je zelfstandig meedoen, 
ben je jonger dan moet er een begeleider 
zijn van 18 jaar of ouder.
U kunt meedoen met eigen golfclub ( u 
heeft er maar 1 nodig welke maakt niet 
uit) en voor de balletjes wordt gezorgd.
Wilt u meedoen maar u heeft geen 
golfclub, geef dit dan even aan en wij 
zorgen hier dan voor.
Kosten voor deelname zijn € 5,--  te 
voldoen op die zaterdag, dit is voor de 
balletjes en een consumptie onderweg.
Aanmelden bij voorkeur via e-mail bij 
jevincent71@hotmail.com of met de 
inschrijfstrook op blz.25.

Dit jaar zijn we al weer toe aan de 
vierde editie van het Dierdonkdagen 
minivoetbaltoernooi. Na 3 jaar met een 
nagenoeg gelijk aantal teams te hebben 
gespeeld, hebben wij de regels wederom 
een beetje aangepast om nog meer teams 
aan de aftrap te mogen verwelkomen op 
zaterdagmiddag 10 september a.s.
Op verzoek van een aantal ouders/
begeleiders hebben we besloten over te 
gaan tot 3 leeftijdscategorieën om zo de 
verschillen in grootte van de spelertjes 
tegen te gaan. Men kan inschrijven in de 
volgende leeftijdsklassen 
7 en 8 jaar, 9 en 10 jaar en 11 en 12 jaar. 
Ook zijn wij als bestuur van mening dat 
het maken van slidings bij een dergelijk 
toernooi niet thuis hoort en we zullen 
hier dan ook streng op toezien dat deze 
regel gehandhaafd wordt.
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 onderstaande adressen. 
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, 

speciaal omdat de Dierdonkdagen voor 
de 15e keer gehouden gaan worden.
In alle drie de categorieën word om een 
wisselbeker gestreden en we hebben ook 
dit jaar weer voor iedere deelnemer (ster) 
een kleine attentie.
De spelregels blijven verder hetzelfde 
als in de voorgaande jaren en de teams 
bestaan wederom uit 3 veldspelers en 2 
wisselspelers.
De wedstrijden worden gespeeld op 
velden 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 
winnaar een splinternieuwe voetbal klaar 
ligt.

Aanmelden met de inschrijfstrook op 
blz.25, 

Minivoetbaltoernooi, zaterdag 10 september 2011

Vriendelijk 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, ook dit jaar, weer  zo vriendelijk 
zijn om uw hond tijdens het aanstaande 
Dierdonkweekend, van 7 tot 12 septem-
ber, niet uit te laten op de uitlaatstroken 
en de grasvelden aan de Kromme Geer 
tussen de Dierdonklaan en het Ocken-
burgpark.
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 
begrip voor dit verzoek.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur Stg. Dierdonkdagen,

Ton, Jan, Roel, John, Roland en Hans

            



T. 06 215 626 47                 
www. robjacobstuinaanleg.nl 

 
    

 

ROB JACOBS  TUINAANLEG 

MINIGRAVER VERHUUR
M. VERHOEVEN

Voor spitten van tuinen. 
Uitgraven van vijvers, zwembaden
En diversen grondwerken.
Nu ook minigraver van 70cm breed

Coendersberglaan 63 Helmond
Tel: 06-53382407

*exclusief materialen

              Dé loodgieter van Dierdonk

Onderhoudscontract op uw CV ketel:
Inclusief éénmaal per jaar compleet 
onderhoud, schoonmaken, bijvullen etc.

 1e storing u betaalt €25 
incl. voorrijdkosten en uurloon.

 2e storing u betaalt NIETS 
wij verhelpen deze storing kostenloos

interesse? Bel ons... 
06 - 52 42 15 03

Pater van Vlerkenstraat 4
5706 TT  Helmond

Telefoon 0492 - 55 08 65
info@coolenloodgieter.nl

www.coolenloodgieter.nl

HENK HUIJSMAN
O P T I E K

Schoolstraat 25
5761 BV  Bakel
Telefoon 0492-343878

Optiek

mode

op z’n

best

Oogmeting

+

Reparaties 

GRATIS

Voor BRILLEN en CONTACTLENZEN
Geopend: dinsdag t/m zaterdag
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Inschrijfformulieren Dierdonkdagen
Zondag 11 SEPTEMBER 2011 

VOLLEYBALTOERNOOI
Het bestuur van de Stichting Dierdonk-
Dagen is weer begonnen met de organi-
satie van dit gezellige volleybaltoernooi 
voor zowel de jeugd als voor de volwas-
senen. Voor een goede organisatie willen 
wij graag zo snel mogelijk weten hoeveel 
teams er deelnemen aan dit volleybal-
toernooi. 
Ingeschreven kan worden in drie klassen 
t.w.: jeugd, fun en prestige.
Het inschrijfgeld bedraagt € 30,00 voor de 
fun- en prestige-klasse en € 15,00 voor de 
jeugd. Inschrijven kan per team maar ook 
individueel. 
De kosten individueel bedragen dan 
€ 5,00 p.p. of € 2.50 p.p. bij de jeugd.

Om te voorkomen dat er teams na 
aanmelding niet op komen dagen, 
en dus anderen benadelen, willen 
wij een borgsom van € 5,00 per team 

vragen, die na afloop van het toernooi 
weer opgehaald kan worden bij het 
wedstrijdsecretariaat.
Ondanks het feit dat een begeleider niet 

verplicht is willen we toch graag een naam 
en telefoon nr. van een contactpersoon 
zodat we, indien nodig, altijd iemand 
kunnen bereiken.

Minivoetbaltoernooi, zaterdag 10 september 2011

 

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 10 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
  Aanmelden kan ook per e-mail via:  jevincent71@hotmail.com

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 

            



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

 

Braaksestraat 1, Helmond

0492-529404

Welkom

in onze geheel

vernieuwde

showroom

           

De ju�rouw op school 
vraagt aan Marietje 
wat ze later wil worden. 
"Ik wil later mannequin 
worden," zegt Marietje. 
"Maar als je daar nou te 
lelijk voor bent?" vraagt 
de ju�rouw. Zegt het 
meisje: "Dan kan ik altijd 
nog schooljuf worden." 

Schooljuf

p g             
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Weer naar school
Jasper trekt zijn jas aan. Hij gaat na een 
lange zomervakantie weer naar school.
‘Ik moet mijn tas nog pakken. Daarin zit 
iets voor de juf’, zegt Jasper. ‘Oh, wat 
leuk. Wat heb je dan voor de juf?’ vraagt 
mamma. ‘Een schelp van het strand’, 
zegt Jasper. Mamma kijkt verbaasd. ‘De 
juf heeft gevraagd of alle kinderen iets 
meenemen van de vakantie’. Jasper rent 
naar boven om zijn tas met de schelp erin 
te halen. De juf zal hem vast heel mooi 
vinden, denkt hij.

Mamma en Jasper lopen samen hand in 
hand naar school. De buurvrouw achter 
het raam zwaait naar hen. Ze zwaaien 
terug. ‘Ben je blij om weer naar school te 
gaan?’ vraagt mamma. ‘Ik vind vakantie 
heel leuk. Maar ik begon mij wel een 
beetje te vervelen’, zegt Jasper. ‘En je ziet 
Sanne weer elke dag’, zegt mamma.

Ze zijn bij school aangekomen. Er staan 
nog meer moeders met kinderen te 
wachten om naar binnen te gaan. Sanne 
heeft Jasper al gezien. ‘Jasper, Jasper, we 
staan hier’, roept ze over het schoolplein. 
Jasper laat de hand van zijn moeder los en 
rent naar Sanne toe.

‘Wat heb jij voor de juf?’ vraagt Jasper.
‘Zeg ik niet’, zegt Sanne. Jasper trekt aan 
haar rugtas. ‘Niet doen’, zegt ze boos. De 
beide moeders lachen naar elkaar. ‘Nou, 
ze hebben elkaar weer gevonden’, zegt 
Sannes moeder.

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

uitgezocht. Jasper en Sanne zitten naast 
elkaar. De juf vraagt de kinderen een 
voor een wat ze van de vakantie hebben 
meegenomen. Ieder laat met trots zijn 
souvenir zien. 

Dan is Jasper aan de beurt en laat zijn 
schelp zien.‘Waar heb je die gevonden?’ 
vraagt de juf. ‘Op het strand in Engeland. 
Daar ben ik geweest met pappa en 
mamma. En in de schelp kun je de 
zee horen’. ‘Laat mij eens horen’, zegt 
de juf. Jasper geeft de schelp. De juf 
luistert aandachtig. ‘Ja, ik hoor de zee 
ruisen. Mogen de andere kinderen ook 
luisteren?’ vraagt de juf. De schelp gaat 
van de ene oor naar de andere.

‘En wat heeft Sanne?’ vraagt de juf. Sanne 
vouwt voorzichtig een stukje papier open. 
Er komt een klein beeldje tevoorschijn.
‘Dat is een zeehond’, zegt Jasper. Het 
beeldje is zo klein dat de andere kinderen 
het niet goed kunnen zien.

‘Jullie moeten al de meegebrachte 
souvenirs op de tafel leggen. Dan kunnen 
we het allemaal goed bekijken’, zegt de 
juf. ‘Waar heb je die zeehond gevonden?’ 
vraagt Jasper. ‘Die hebben mamma en ik 
gekocht in het zeehondenziekenhuis’, zegt 
Sanne. ‘Dat bestaat helemaal niet’, zegt 
Jasper. ‘Welles’. ‘Nietes’. ‘Zeg jongens. 
Wat is er allemaal aan de hand. Geen 
ruzie maken hoor’, zegt de juf.
‘Jasper zegt dat er geen zeehonden-
ziekenhuis bestaat’, zegt Sanne. ‘Ja, die 

bestaat wel. Gaan jullie allemaal weer 
naar jullie plaats. Dan kan ik er iets over 
vertellen’, zegt de juf.

De juf vertelt dat er soms zieke zee-
hondjes worden gevonden op het 
strand. Dat is heel zielig. Maar de 
mensen die zo’n zeehondje vinden 
kunnen de zeehondencrèche bellen. 
Die komt dan met een dierenambulance 
om het zeehondje mee te nemen. 
In de zeehondencrèche, zo heet het 
zeehondenziekenhuis, wordt het beestje 
beter gemaakt. En als hij weer gezond 
en sterk is wordt hij in de zee losgelaten. 
‘Misschien kunnen we een keer gaan 
kijken bij de zeehondencrèche’, zegt 
de juf. ‘Jaaa!’ roepen alle kinderen. Het 
zeehondje wordt nog eens aandachtig 
bekeken. ‘Het is net een baby’, zegt een 
van de kinderen in de klas. Sanne glundert 
van trots. Haar souvenir van de vakantie 
is wel heel bijzonder. Maar Jaspers schelp 
vinden ze ook allemaal geweldig. Er zijn 
er die nog een keer de zee willen horen 
ruisen.

De eerste schooldag zit erop. De kinderen 
hebben het erg naar hun zin gehad. Ze 
hebben allemaal kunnen vertellen over 
de vakantie. Sommige zijn naar het 
buitenland geweest en weer andere 
gewoon in Nederland. Thuis of op de 
camping. Ieder had wel een leuk verhaal. 
Ze stormen het schoolplein op. De 
moeders wachten om ze mee naar huis 
te nemen. 
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- Modieuze confectieschoenen
- Orthopedische schoenen
- Hypo-allergeen schoeisel
- Steunzolen en supplementen
- Elastische kousen

Heistraat 87 • 5701 HJ  Helmond • Tel. 0492 - 524 580 • www.martensschoenen.nl

Think

Romika

Piedro

Bij De Zorgboog staan we klaar voor alle generaties. Iedereen, ongeacht welke leeftijd, kan bij ons terecht 
voor een breed pakket aan diensten in zorg, wonen en welzijn. Van zwangerschapsbegeleiding, kraamzorg en 

jeugdgezondheidszorg tot gemaksdiensten, cursussen en verpleging en verzorging. 

U vindt ons in een Zorgboogcentrum bij u in de buurt, in een van onze 
thuiszorgwinkels of we komen bij u aan huis. Zo krijgt u altijd de beste zorg. 

Zorg voor alle generaties!

Vragen over zorg? Bel de zorgcentrale 
0900 - 899 8636 (€ 0,01 per minuut)

 of kijk op www.zorgboog.nl

Willem de Kort
06 480 866 53

De Kort Stucwerken

info@dekortstucwerken.nl
www.dekortstucwerken.nl
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Poppodium Lakei present:
The Dutch Eagles (This is  
Hotel California Too!)
Zaterdag 3 September 2011

Na vijf zeer succesvolle theatertournees 
en een internationale doorbraak op het 
theaterfestival in Edinburgh kwamen 
de zes mannen van The Dutch Eagles 
in oktober 2010 met de langverwachte 
opvolger van hun theaterhit ‘Welcome 
Back to Hotel California!’

Onder de titel ‘This is Hotel California 

too!’, brengen ze een beproefd recept 
met veel nieuwe ingrediënten. Want dat 
de zes heren op onnavolgbare wijze het 
repertoire van The Eagles vertolken wist 
u al  maar in This is Hotel California too! 
komen veel nieuwe indrukwekkende 
namen en nummers voorbij.

De mannen van The Dutch Eagles spelen 
naast het repertoire van The Eagles ook 
nummers van ‘new guests in town’ als 
Steely Dan, Steve Miller en Crosby, Stills, 
Nash & Young. Historische hits die nauw 

verbonden zijn aan The Eagles en hun 
tijdperk. Stuk voor stuk even virtuoos 
en meeslepend vertolkt als de originele 
versies.

Na een uitverkocht optreden in Theater 
Het Speelhuis december vorig jaar, komen 
de zes meesterlijke muzikanten nu naar 
Lakei om u een onvergetelijke avond te 
bezorgen.

Voor info en kaartverkoop: www.
lakeihelmond.nl

Met de vakantie achter ons plaatsen wij nogmaals 
aangepast de puzzel voor de jeugd. Doe mee en 
win een cadeaubon.
Vorige maand hebben we geen inzendingen  onvangen dus 
nogmaals een kans.
Wij hebben hiervoor een puzzel die zich afspeelt in de 

z o m e r v a k a n t i e . 
Deze is nu voorbij 
en ik denk dat jullie, 
net als de kinderen 
in deze puzzel, deze 
vakantie op een van 
de weinige mooie 
dagen misschien wel 
naar de speeltuin 
zijn geweest. 

In deze speeltuin 
spelen op een mooie 
w a r m e  z o m e r-
(vakantie) dag 30 
kinderen. Er is in 

deze speeltuin, een winkeltje waar je allerlei lekkers kunt kopen.
Er hangt een groot bord waarop staat wat je allemaal kunt kopen 
en hoeveel alles kost. 
•	 Alle	kinderen	krijgen om	te	beginnen	een	soft	ijsje.

Ze smikkelen en smullen en gaan daarna weer spelen. 
• Tanja koopt: 3x cola, 2x soft ijs en 1x Lion 
• Jan koopt: 2 xM&M’s en 1x Fristi. 
• Anna koopt: 3x jus d’orange, 2 x chips en 1x Magnum 
• Remon koopt: 1x Lion, 1x Mars en 2x Fristi 
• Jordy koopt: 3x soft ijs en 3x chips 
• Deirdre koopt: 1 x Fanta en 1 x Magnum 
• De andere kinderen kopen allemaal I x Fristi en 1 x chips. 

De mevrouw van het speeltuin winkeltje heeft het de hele dag 
druk gehad met het verkopen van snoep, ijs, chips en drinken.
Om 5 uur is het uit met de pret. De kinderen gaan weer naar 
huis, het winkeltje gaat dicht en het hek van de speeltuin gaat 
op slot. 

Willen jullie die mevrouw helpen uitrekenen hoeveel geld zij die 
dag ontvangen heeft?? 
De oplossing van deze rekenpuzzel 
kun je opsturen naar:
Gazet Kinderpuzzel, 
Schovenhorstweide 1, 
5709 SG Helmond.
of mail deze naar 
redactie@dierdonk.org
Onder de goede oplossingen verloten 
wij 3 cadeaubonnen van € 10,00.

Het speeltuinwinkeltje

Cola  € 0,75 
Fristi   € 0,75 
Fanta   € 0,75 
Jus d’Orange  € 1,00 

Soft ijs   € 0,50 

Magnum  € 1,25 
M&M’s   € 0,50 
Chips   € 0,50 
Lion   € 0,75 
Mars   € 0,75 

Jeugd(prijs)puzzel win een cadeaubon!

             
        

       

                         
                             

                 

                               
                             

                               
   

De mannen  an  he Dut   agles sp l  naast he  repe to                
s  i             l                      

v rbonde  zi n aan  he Eag es   h   i dperk  S k voor st k  ven  rtuoo    me sl n  vert lkt 
als de orig nele ver ie  

Na ee   tverkocht optreden in  hea r H t  ee s de b r   jaar   omen de zes 
l   u t   u   Lake  om u een o verg   d   b . 

Voor i fo e  kaar verkoop: ww lake helmond nl 

 

 

 

 

 

           



Uw woonwensen worden door onze adviseurs vertaald in een 

doordacht plan. Van kleuradvies en verf tot de volledige stoffering. 

Ook de uitvoering kunt u gerust aan ons overlaten. Wij zorgen 

er voor dat uw interieur de door u gedroomde uitstraling krijgt. 

Keurig op tijd en binnen het gestelde budget. Uiteraard kunt u ook 

bij ons terecht voor kleine(re) aanpassingen in uw interieur.  

Loop eens binnen in onze vernieuwde winkel. Gewoon, om 

inspiratie op te doen of voor een vrijblijvend gesprek met een 

van onze adviseurs. Maakt u liever een afspraak bij u thuis*, geen 

probleem. Bel of mail ons en we komen graag naar u toe om uw 

woonwensen te bespreken.

*  De kosten voor een advies aan huis bedragen €100, u ontvangt dan een 
waardecheque van €50 te besteden in onze zaak.

O ns a dvi e s tea m: Lyd ia,  Sa nd ra,  A ria n n e e n Eug e n i e

“Uw interieur is bij ons in goede 
handen. Van een doordacht 
ontwerp tot de perfecte realisatie.”

DRiessen HeLMOnD inteRieURs  |  MieRLOseWeG 86, 5707 ap HeLMOnD, (0492) 53 50 66, infO@DRiessenHeLMOnD.nL  |  www.driessenhelmond.nl   
LeVeRancieR Van O.a. cHiVassO . pUyLaeRt . fLaMant . DesiGneRs GUiLD . RaLpH LaURen . eLitis . LizzO . ROMO . MétHapHORes . WinD .

 DiaMOnDs . DeDaR . JasnO . sUnWay . LUxafLex . i nsiDe .  faRROW & BaLL . eiJffinGeR . fRiGeRiO . sUR & pLUs . Danca . caRpet siGn

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

Ketsegangske 9 Helmond
tel. 0492 - 52 75 98

www.robkoenraads.nl

Gevraagd: Redactiemedewerkers m/v
       Interviewer m/v
       Verhalenschrijver m/v j/m

Benodigd: Zin om mee te werken aan de Gazet
       Enkele uurtjes tijd

Beloning:  Blije inwoners van Dierdonk!

Informatie: redactie@dierdonk.org of  0492-547579

          

perso eels ertentie azet pdf      26-8- 11   2 07 48

Gazet verder in de lift 
dankzij medewerking 

wijkbewoners!

Toekomst

           



Scouting 33

Afsluiting scoutingseizoen 2010-2011

In ons laatste verslag in dit wijkblad hebt 
u kunnen lezen dat onze speltakken ter 
afsluiting van het seizoen 2010-2011 op 
zomerkamp gingen in binnen en buiten-
land. Inmiddels is dat weer allemaal 
achter de rug en we mogen wel zeggen 
dat ondanks het weer dat ook bij ons 
wel wat roet in het eten heeft gegooid 
de diverse zomerkampen zeer geslaagd 
waren. Van de bevers die naar zuid-
limburg waren afgereisd tot de explorers 
die het in Zwitserland echt helemaal 
hoger op hebben gezocht. De foto’s zijn 
daarvan een stille getuige.

Openingsweekend
Inmiddels is ook het seizoen 2011-2012 
weer van start gegaan en in het weekend 
van 26-27-28 augustus hebben wij 
tijdens een groot gezamenlijk weekend 
met de gehele groep de aftrap hiervoor 
gegeven. Zo’n 120 leden en leiding zijn op 
vrijdagavond op de fiets of met de auto 
richting Someren vertrokken om daar 
het openingskamp op te slaan. Ondanks 
dat we gezamenlijk op kamp zijn draait 
elke speltak toch grotendeels zijn eigen 
programma, alleen op de zaterdagochtend 
dan hebben we met de gehele groep een 
gezamenlijk spel en dit keer hadden we 
gekozen voor een groot levend kwartet 
spel. De gehele groep was qua leeftijd door 
elkaar gehusseld en hierdoor waren er 
vele kleine groepjes ontstaan. Elke groep 
had een groot aantal artikelen in bezit 
van de 80!!! kwartetten die verzameld 
konden worden. In tegenstelling tot een 
normaal kwartetspel waarbij je netjes aan 
een ander groepje vraagt of je iets zou 
mogen hebben was het nu de bedoeling 
dat je het gewoon bij de andere groep uit 
hun vak gaat roven. Deze mogen natuurlijk 
wel hun vak verdedigen tegen indringers.  
Heb je een kwartet compleet dan mag dat 
natuurlijk niet meer weggehaald worden. 
Dit leverde een heen en weer geren op 
van onze leden om zo veel mogelijk hele 

kwartetten bij elkaar te verzamelen. 
Na dit niet altijd helemaal eerlijk verlopen 
spel staat er voor sommige leden nog iets 
belangrijks te gebeuren; het overvliegen 
naar de volgende speltak. Als je namelijk 
te oud geworden bent voor je huidige 
speltak dan wordt het tijd om over te 
stappen naar de volgende uitdaging.
Middels een touwtrekwedstrijd tussen 
speltak leiding en overvliegende leden 
moeten deze overvliegers laten zien dat 
ze hun oude leiding “de baas” zijn en 
dan het tijd is dat ze overvliegen. Deze 
overvliegende leden kunnen dan ‘s 
middags meteen kennis maken bij hun 
nieuwe speltak en deelnemen met het 
middagprogramma.

Het openingweekend kenmerkt zich 
altijd door een heel veel gezelligheid en 
drukte want het is één van de diverse 
gezamenlijke groepsactiviteiten die we 

door het jaar heen hebben. Hierdoor 
zien en ervaren vooral onze leden dat er 
meer is dan alleen hun eigen speltak. En 
voor leiding is het weer eens een moment 
om nu ook eens die leiding te zien en 
te spreken die je normaal niet zo vaak 
tegenkomt.

Als laatste onderwerp in dit stukje 
willen we graag nog even kort hebben 
over een bekend punt binnen heel veel 
verengingen, een te kort aan vrijwilligers. 
Ook wij kampen daarmee en dus zijn we 
nog steeds op zoek naar mensen die zich 
op een positieve manier wekelijks willen 
inzetten voor onze leden. Vooral de teams 
van de welpengroepen (7-10 jr.) en de 
explorergroep (14-18 jr.) kunnen nog 
wat versterking gebruiken. Voor meer 
informatie kun je hiervoor kijken op onze 
website www.scoutingpaulus.com 

            



Janneke van zes had een 
broertje gekregen en 
samen met papa ging zij 
op bezoek bij mamma 
die in het ziekenhuis lag. 
Het wiegje stond naast 
het bed. Verwonderd 
keek Janneke er in, zag 
het bandje waarop de 
gegevens staan om het 
polsje en riep: 'Kijk eens 
papa, ze hebben het 
prijskaartje eraan laten 
zitten.

Prijskaartje

             

 

  

 
 
 
 
 
 
 

Yoga brengt je in balans 
 
 
 
 
 
 

Dian van der Weiden 
kijk op www yoga-helmond nl  

of bel  06-55 327 968 
 

 
Toon van den Elsen Beheer b.v. 

 
BOUWBEDRIJF 

 
Kozijnen-Bouw-Onderhoud 

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

Metselwerken 
Timmerwerken 
Onderhoudswerken 
Beglazing 
Cascobouw 
Dakbedekking 
Aanbouw/verbouw 
Invalidenaanpassingen 

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

Garantie 
Kwaliteit 
Betaalbaar 

Ook verzorgen wij uw bouwtekening en vergunningaanvraag. 
 

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

E-mail: bouwbedrijf.kbo@chello.nl 

           22 05 03

•  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!

Y

           



Uitgelicht 35

De wijkambasadeurs van Dierdonk
Dichtbij en betrokken.
Dit is ook wat de Rabo wijkambassadeurs 
van Dierdonk, Annemarie Hesemans en 
Ellen van Kollenburg-Spann uitstralen. 
Bij het opzetten van het nieuwe initiatief 
van de bank zijn ze gevraagd of ze deze 
functie op zich wilden nemen. Ze vonden 
dit natuurlijk een hele eer.

Een nieuw fonds.
De Rabobank heeft al een Coöperatiefonds, 
Innovatiefonds en ook de mogelijkheid 
tot Sponsoring. Bij deze fondsen wordt 
er een tegenprestatie verwacht van de 
aanvragers. Bovendien zijn ze bedoeld 
voor een eenmalige bijdrage voor het 
evenement of de gebeurtenis. Het nieuwe 
fonds wijkprojecten wil een bijdrage 
leveren aan de leefbaarheid in de wijk en is 
meer bedoeld voor tastbare en duurzame 
zaken. Natuurlijk moeten dit wel zaken 
zijn die niet door een gemeentefonds, 
wijkfonds of verenigingsgelden gedekt 
worden. Per wijk is er €10.000 beschikbaar 
gesteld. Een voorbeeld uit de wijk Mierlo-
Hout, daar zijn inmiddels al 2 projecten 
goedgekeurd die een bijdrage krijgen 
uit het fonds wijkprojecten. Het betreft 
meerdere wijkaankondigingsborden 
en een herdenkingsmonument voor 
oorlogsslachtoffers.

Ogen en oren van de wijk.
De wijkraad Dierdonk is eigenlijk 
al de ogen en oren van de wijk, en 
gaat naast de  leefbaarheid ook over 
ergernissen in Dierdonk. De taak van de 
wijkambassadeurs is om te kijken waar 
zij vanuit het fonds de leefbaarheid 
kan stimuleren. Om op de hoogte te 
blijven van alles wat er speelt in de wijk 
hebben de ambassadeurs ook overleg 
met de wijkraad. Op 26 september zijn 
Annemarie en Ellen aanwezig bij het 
wijkbrede overleg in Parkzicht.

De ambassadeurs over Dierdonk
Annemarie: “Dierdonk is een mooie 
wijk met veel ruimte en alles binnen 
handbereik. Als ambassadeur wil ik mijn 
steentje bijdragen om nieuwe activiteiten 
te ontplooien in onze wijk. Mensen 
verrassen en ze laten ervaren dat de 
Rabobank écht dichtbij en betrokken is.” 
Ellen “Dierdonk is een ruim opgezette 
wijk. Ik woon er nu vier jaar en voel me er 
ontzettend thuis. Als ambassadeur wil ik 
voor mijn wijkgenoten hét gezicht van de 
Rabobank zijn en mijn steentje bijdragen 
aan onze leefomgeving. Mocht je een leuk 
idee hebben, spreek ons gerust aan!”

Ideeën
Kortom het idee moet uit de wijk komen 
en daadwerkelijk besteed worden aan 
projecten die een bijdrage leveren aan 
de wijk. Iedereen kan een idee indienen 
wijkraad, jongeren vereniging/club, 
ouderen, winkeliers stichting of particulier. 
Download het aanvraag formulier op 
www.ambassadeurshelmond.nl en stuur 
je aanvraag met je leuke, interessante, 
grappige, kunstzinnige, sprankelende, 
massale, muzikale,of sportieve idee naar 
de ambassadeurs. Gezamenlijk kijken zij 
wat er met de aanvraag mogelijk is. Je 
krijgt in elk geval altijd antwoord. Goed 
idee? Stuur het in.  

Evaluatie
Dit project loopt vooralsnog een jaar en 
zal dan worden geëvalueerd. Aan de hand 
van de resultaten zal bekeken worden of 
het project wordt voortgezet.

Informatie
Voor meer informatie kun je Annemarie 
of Ellen bellen op 0492-594594. Zij zijn 
ook te bereiken via Twitter 
@RaboAmbassadeur.

door Frank Smits

Annemarie Hesemans Ellen van Kollenburg-Spann

          



Leeuwenborchweide 5
5709 SB  Helmond
GSM 06-28235720

Alleen voor vakwerk

             

Schoonheidssalon yentill

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

Cadeaubon vanaf € 10,00 t
  p

06 0 0

y van Duren
Ka m  

7  PV H m nd

 
h h id

ci li te Aanbieding

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

bij inlevering van deze advertentie
 10% korting op een behandeling.

         

           



Ingezonden 37

Jongerenwerk Dierdonk

Activiteit Lage Geer Dierdonk

Op Zaterdagmiddag 2 Juli 2011 is er 
door een groep actieve jongeren en 
buurtbewoners i.s.m. de jongerenwerker 
van SWH en straathoekwerker een 
activiteit georganiseerd aan de Lage Geer. 
Zo waren er verschillende voetbalspellen, 
voetbalwedstrijden met jong en oud en 
een springkussen.   
Dit allemaal om het spelregelbord 
(wat opgesteld is door omwonende 

jongeren onder begeleiding van het 
jongerenwerk en straathoekwerk) onder 
de aandacht te brengen van de buurt. Op 
dat spelregelbord hebben jongeren en 
buurtbewoners spelregels geformuleerd 
waar de spelende jeugd zich aan dient 
te houden wanneer men gebruik maakt 
van het vernieuwde voetbalveldje aan de 
Lage Geer. 

Bedankt allemaal voor jullie actieve en 
betrokken inzet!!

Bart Hoes
Jongerenwerker Dierdonk 

(ingezonden)

Bridgen in Parkzicht.

Bridgeclub One Down, de oudste 
bridgeclub van Helmond  organiseert 

haar activiteiten  op de maandagavond 
in het Sociaal Cultureel Centrum 

Parkzicht in Dierdonk, een  locatie met 
een prettige uitstraling. Naast een 
competitief element heerst er een 
vriendschappelijke sfeer, waardoor 

het meer is dan alleen meer een 
bridgeavond. De leden weten elkaar 

ook te enthousiasmeren  voor andere 
culturele activiteiten. De uitspraak van 

een bridgedocent, dat het leren van het 
bridgespel  - ook voor jongeren -  een 

investering is in de oude dag, blijkt hier 
bewaarheid te worden. 

Op 22 augustus is het nieuwe seizoen 
weer begonnen. Ondanks de groei van 
het aantal leden is er nog plaats voor 

een aantal paren. Indien mogelijk wordt 
er in drie lijnen gespeeld. 

Daarnaast biedt de club ook 
bridgecursussen aan of werkt hierbij 

samen met andere clubs.  

Belangstellenden kunnen contact 
opnemen met Kees Zuidberg, 

0492-514772.

Kickbox Dierdonk
Let op: Vanaf heden zal er in plaats van 
om de week, op elke Woensdagavond 
van 20:00 uur tot 21:30 uur kickbox 
les gegeven worden in de gymzaal van 
Dierdonk. Wil je graag meedoen of 

gewoon eens komen kijken of het iets 
voor je is? Dat kan! Kom dan iets voor 
aanvang van de lessen langs bij de 
gymzaal van Dierdonk!
Hopelijk tot snel! 

Bart Hoes
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Il Grande Songo
Do. 1 sep. 20.15 uur vr. 2 sep. 14.00 uur vr. 2 sep. 21.30 uur za. 
3 sep. 21.30 uur zo. 4 sep. 20.45 uur ma. 5 sep. 21.30 uur di. 6 
sep. 19.15.uur
In 1968 is Rome het toneel van linkse studentenopstanden. De 
jonge politieman Nicola, tevens gepassioneerd liefhebber van 
theater, wordt door zijn bureau undercover geplaatst als een 
revolutionair student om zo te infiltreren in de protestbeweging. 
Aan de universiteit ontmoet hij Laura, een briljant studente die 
droomt van een wereld zonder onrecht, en Libero, de leider van 
de studentenbeweging die droomt van een revolutie….
Regie:Michele Placido

Arrietty
Vr. 2 sep. 16.15 uur za. 3 sep. 19.15 uur zo. 4 sep. 15.00 uur 
Arrietty, een 14-jarig meisje ter grootte van een mensenduim, 
woont samen met haar kleine ouders in een prachtig herenhuis 
in Tokio van twee oude dames, die niets van hun bestaan 
afweten. De familie overleeft door te ‘lenen’: kleine beetjes 
gas om te koken, stukjes hout om een stoel van te maken en 
een suikerklontje om van te snoepen. Maar nooit teveel, omdat 
het anders kan gaan opvallen. Op een dag komt het jongetje Sho 
bij de oude dames inwonen, omdat hij wacht op een urgente 
medische behandeling in de stad. De ouders van Arrietty hebben 
haar verboden om met grote mensen om te gaan. Maar Arrietty 
is eigenwijs en zo ontstaat er toch een bijzondere vriendschap 
tussen het grote jongetje en het kleine meisje. 
Regie: Hiromasa Yonebayashi

Gianni e le Donne
Vr. 23 sep. 19.30 uur zo. 25 sep. 14.30 uur  zo. 25 sep. 20.00 uur 
ma. 26 sep. 20.15 uur  di. 27 sep. 14.00 uur di. 27 sep. 19.15 uur 
Er zijn veel dingen die Gianni, getrouwd en net met pensioen, 
bezig houden, maar liefde hoort daar niet bij. Gianni vult zijn 
dagen met het uitlaten van zijn hond en die van de knappe 
buurvrouw, met boodschappen doen of met het betalen van 
de rekeningen onder streng toezicht van zijn vrouw. Tot op een 
dag zijn vriend Alfonso hem waanzinnige dingen komt vertellen 
over zijn recente seksuele escapades. In zijn naïviteit was het 

Gianni compleet ontgaan dat al zijn leeftijdgenoten met volle 
teugen genoten van hun tweede jeugd. 
Regie: Gianni Di Gregorio

The Beaver
Do. 8 sep. 19.30 uur vr. 9 sep. 16.30 uur za. 10 sep. 19.30 uur 
zo. 11 sep. 20.50 uur ma. 12 sep. 19.30 uur di. 13 sep. 14.00 uur 
di. 13 sep. 21.35.uur
De tijd dat Walter Black een succesvolle ondernemer was in 
de speelgoedsector en tegelijkertijd een fantastische vader 
en echtgenoot, lijkt lang geleden. Tegenwoordig wordt Walter 
gekweld door waanbeelden en kampt hij met een diepe 
depressie. Wat hij ook probeert, hij krijgt zijn leven niet op orde. 
Tot hij op een dag een beverhandpop vindt tussen het vuilnis. 
Hij kan en wil alleen nog maar communiceren via de bever, die 
de regie over zijn leven heeft overgenomen.  
Regie: Jodie Foster

La Conquête
Do. 8 sep. 21.30 uur vr. 9 sep. 14.00 uur vr. 9 sep. 19.15 uur za. 
10 sep. 21.30 uur zo. 11 sep. 18.30 uur di. 13 sep. 19.15.uur
La Conquête is een genadeloos portret van Nicolas Sarkozy. De 
film volgt Sarkozy in zijn race naar het presidentschap, boordevol 
vuile trucs en conflicten achter de schermen. Het verhaal van 
een man die een machtsstrijd wint en zijn vrouw Cécilia verliest 
De opnames voor het politieke portret moesten in het grootste 
geheim worden gemaakt. De regering mocht er immers geen 
lucht van krijgen, want dat zou Durringers plannen wel eens flink 
in de war kunnen sturen. 
Regie: Xavier Durringer

Pina (2D)
Do. 15 sep. 20.15 uur vr. 16 sep. 14.00 uur vr. 16 sep. 21.30 uur 
za. 17 sep. 19.30 uur zo. 18 sep. 15.00 uur zo. 18 sep. 21.00 uur  
ma. 19 sep. 21.30 uur di. 20 sep. 19.15 uur 
Dansfilm van Wim Wenders over de legendarische Duitse 
choreografe en danseres Pina Bausch. Pina toont de aangrijpende 
en unieke danskunst van de legendarische Duitse choreografe 
en danseres Pina Bausch, die overleed in de zomer van 2009. Ze 
veranderde de taal van de dans met haar multimediale creaties 
waarbij de emoties van de kijker aangesproken werden.  De film 
neemt je mee op het podium van het legendarische ensemble 
van het Tanztheater Wuppertal. 
Regie: Wim Wenders

The Trip
Vr. 16 sep. 19.30 uur za. 17 sep. 21.40 uur zo. 18 sep. 19.00 uur 
ma. 19 sep. 19.30 uur di. 20 sep. 21.30 uur 
Er staat Steve Coogan een culinaire week te wachten, wanneer 
hij in opdracht van een krant een aantal toprestaurants in het 
Engelse Lake District en Yorkshire Dales gaat beoordelen. Zijn 
vriendin haakt op het laatste moment af, waardoor hij aarzelend 
de altijd beschikbare Rob Brydon uitnodigt om mee op reis te 
gaan. Terwijl ze genieten van haute cuisine drijven de twee 
vrienden elkaar tot waanzin met hun eindeloze discussies, 
maar bespreken ze ook de belangrijkste ingrediënten voor een 
gelukkig leven: familie en vriendschap. 
Regie: Michael Winterbottom

Programma september Filmhuis Helmond

Gianni e le Donne
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The Tree of Life
Do. 22 sep. 20.15 uur vr. 23 sep. 14.00 uur vr. 23 sep. 21.30 uur 
za. 24 sep. 20.15 uur zo. 25 sep. 16.30 uur  ma. 26 sep. 20.15 
uur di. 27 sep. 21.15 uur 
Tijdens zijn jonge kinderjaren beleeft Jack de wereld zoals 
zijn moeder deze ziet. Zij is de verpersoonlijking van liefde en 
vergevingsgezindheid en wil hem beschermen tegen kwaad 
en onrecht. Zijn vader probeert daarentegen zijn zoon klaar 
te stomen voor de ‘harde buitenwereld’ door hem te leren 
zichzelf altijd voorop te stellen. Jack probeert hun ideologieën 
te verenigen in zijn eigen kijk op het leven. Zijn wereldbeeld 
verslechtert als hij in aanraking komt met de dood. Het leven 
verandert langzaam van een magisch gegeven in een duister 
labyrint..
Regie: Terrence Malick

Gianni e le Donne
Vr. 23 sep. 19.30 uur zo. 25 sep. 14.30 uur  zo. 25 sep. 20.00 uur 
ma. 26 sep. 20.15 uur  di. 27 sep. 14.00 uur di. 27 sep. 19.15 uur 
Er zijn veel dingen die Gianni, getrouwd en net met pensioen, 
bezig houden, maar liefde hoort daar  niet bij. Gianni vult zijn 
dagen met het uitlaten van zijn hond en die van de knappe 
buurvrouw, met boodschappen doen of met het betalen van 
de rekeningen onder streng toezicht van zijn vrouw. Tot op een 
dag zijn vriend Alfonso hem waanzinnige dingen komt vertellen 
over zijn recente seksuele escapades . 
Regie: Gianni Di Gregorio

Le Gamin au Vélo
Do. 29 sep. 21.30 uur vr. 30 sep. 14.00 uur za. 1 okt. 19.30 uur  
zo. 2 okt. 18.30 uur  ma. 3 okt. 21.30 uur di. 4 okt. 19.30 uur 
Drama van Jean-Pierre en Luc Dardenne over een jongetje 
dat wegloopt uit het kindertehuis waar zijn vader hem heeft 
achtergelaten. Cyril is bijna twaalf en wil maar één ding: zijn 

vader terugvinden die hem in een kindertehuis heeft gestopt. 
Tijdens zijn zoektocht ontmoet hij Samantha. Ze runt een 
kapperszaak en is bereid om hem in het weekend in huis te 
nemen. Cyril beseft nog niet dat Samantha echt om hem geeft, 
maar hij heeft haar liefde nodig om zijn te woede sussen. 
Regie: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne

Adem
Do. 29 sep. 19.30 uur vr. 30 sep. 19.30 uur za. 1 okt. 21.30  uur 
zo. 2 okt. 15.00 uur  ma. 3 okt. 19.30 uur di. 4 okt. 21.30 uur 
Tom en Lucas zijn broers en lijden aan dezelfde genetische 
ziekte die hun longen langzaam sloopt. Tom worstelt met zijn 
korte levensverwachting en hangt rond met een bende tuig 
uit zijn buurt. Tijdens zijn zoveelste verblijf in het ziekenhuis 
ontmoet hij Xavier, die lijdt aan dezelfde ziekte als hij maar 
die zich gedraagt als een topatleet. Zijn levenslust straalt af op 
Tom en de twee worden vrienden. Xavier is een onverbeterlijke 
optimist, zelfs wanneer zijn vriendin Anneleen hem verlaat. Tom 
valt op zijn beurt voor de eigenzinnige Eline die al maanden in 
een quarantaine kamer zit. Ze kunnen elkaar niet aanraken, 
maar worden toch verliefd op elkaar. Dan overlijdt Tom’s broer 
Lucas tijdens een longtransplantatie. 
Regie: Hans van Nuffel

Filmhuis Helmond
Frans-Joseph van Thielpark 6 Helmond
info + reserveringen : 0492-529009
www.filmhuis-helmond.nl
info@filmhuis-helmond.nl

Pina

          



ZwangerFit®

NIEUW!

NVFB-ZwangerFit®
De beste voorbereiding voor de zwangere
vrouw, haar baby en partner.

Actieve lessen • Theorielessen • Vanaf de 16e week
preventieve training voor bekken- en bekkenbodem

Leuk, leerzaam en veilig

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

 Training Voorlichting

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!

Schilder
s/klusbe

drijf

Mobiel:

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


            

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.

 Bi n

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

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

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 !

ter 

kennismaking 

ontvangt u 

20 % korting 

op uw eerste

behandeling

Natural Beauty Dierdonk is een 
sfeervolle salon waar u zowel voor

huidverbetering als voor 
ontspanning aan het juiste adres 
bent. Persoonlijke aandacht en 

advies staan hierbij centraal. 

�

Pietje van 6 staat met 
een treurig gezicht bij 
z'n �etsje. De ketting is 
er afgelopen. Z'n vader 
komt erbij en legt er de 
ketting op. Als hij klaar 
is, zegt hij: "Eigenlijk 
moet zo'n grote jongen 
als jij dat zelf al kunnen."
Antwoord Pietje: "Dat 
kan ik ook, maar je krijgt 
er altijd van die smerige 
handen van!" 

Fietsketting

    df   1   21 8 2011   2 07
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Uitgelezen
In september 2002 verscheen de eerste ‘W(r)IKKEN 
EN WEGEN’ in de Gazet. Mijn idee was om gedurende 
twee of drie jaar elke maand een column te schrijven: 
dat moest toch wel lukken. Ja dus. Plus elk jaar een 
maand vakantie: ook dat lukte. Maar drie jaar werden 
vier jaar, vier jaar werden vijf jaar, enz. Een beetje 
rekenmeester (dus geen PABO-diploma in ieder geval) 
weet nu al dat dit de honderdste column is. Hoog tijd 
om even achterom te kijken en ook een blik in de 
toekomst te werpen.

Geërgerd maar ook met verwondering, gelardeerd 
met een vleugje humor en een schep(je) 
maatschappijkritiek, het geheel afgewerkt met een 
potje gramschap en een plakje somberheid schreef 
ik o.a. over flitspalen, stoppen met roken, politiek 
gezever, CITO-toetsen, belspelletjes, bezuinigingen 
in de zorg, goede voornemens, terreurdreiging, 
onthaasten, het ouderbewijs, de hufterigheid in de 
samenleving, de geluidsoverlast, de ophokplicht, de 
moord op de dominomus, ranzige televisieprogramma’s, 
de oranjegekte, het misbruik in de kerk, de crisis, de 
grote graaiers en de buurtbus (die nog steeds niet 
door Dierdonk rijdt...). Ook verscheen een aantal 
verhalen over Frits Auters, en in het voorjaar nog 
een sprookje in 4 afleveringen over de aanstaande 
troonswisseling. Het zal vooralsnog bij een sprookje 
blijven, want ook de Majesteit past zich op koninklijke 
wijze aan aan de hufterigheid in de samenleving. Zij 
laat mij lelijk in de kou staan en blijft op de troon 
zitten. Ik kan daar de humor niet van inzien, en wil 
dat ook niet meer.

Genoeg achterom gekeken. Hoe staan de zaken er 
nu voor?

We moeten volop bezuinigen. Maar maandelijks 
pendelen de leden van het Europees Parlement op 
en neer tussen Straatsburg en Brussel. Dat kost 
jaarlijks 180 miljoen euro en 19.000 ton extra CO2-
uitstoot. Ik kan daar de humor niet van inzien en sluit 
mijn ogen ervoor.
De PVV hecht zeer aan de Nederlandse cultuur en 
mentaliteit. Die bestaat onder meer uit jarenlang 
misbruik binnen de kerk, om nog maar te zwijgen 
over wat er nog allemaal na het kindermisbruik in 
zwembaden en kinderopvangcentra naar boven zal 
komen. Ik kan daar de humor niet van inzien en sluit 
mijn ogen ervoor.
Het land wordt vergeven van gemotoriseerde harken, 
schoffels, vegers, bladblazers, hogedrukreinigers en 

verfspuiten die een overdosis decibellen aan geluid 
produceren. Ik kan daar de humor niet van inzien en 
sluit mijn ogen ervoor.
De grote graaiers blijven met droge onschuldige ogen 
hun bonussen opstrijken en hebben overal bolus aan. 
Ik kan daar de humor niet van inzien en sluit mijn 
ogen ervoor.
Je hoort er tegenwoordig niet meer bij als je niet 
met een zonnebril in je haar loopt, een mobieltje in 
je ene hand en een flesje duur water in je andere 
hand. Ik kan daar de humor niet van inzien en sluit 
mijn ogen ervoor.
Ze doen pijn aan je ogen, die gifgroene honden-
drolzakjeskastjes die sinds enige maanden Dierdonk 
ontsieren. Ik kan daar de humor niet van inzien en 
sluit mijn ogen ervoor.
Hand over hand neemt het luid en duidelijk hardop 
mobiel bellen in de achtertuinen toe. Er wordt 
wat afge-ouwekwetterd. Zo is mij onbedoeld ter 
ore gekomen dat zowel de achterbuurman als de 
achterbuurvrouw vreemdgaat, terwijl zij het van 
elkaar niet weten. Ik kan daar de humor niet van 
inzien en sluit mijn ogen ervoor, en vooral mijn oren.
De politie komt mankracht, oh nee: menskracht te 
kort. Maar wel stonden er enige tijd geleden maar 
liefst 4 (VIER!) politieauto’s op de Coendersberglaan 
toen daar een eend was aangereden; die rode eend, 
ja. Ik kan daar de humor niet van inzien en sluit mijn 
ogen ervoor.
Er wonen mensen in Dierdonk die het hele jaar hun tuin 
door een tuinman laten verzorgen. Vervolgens doen 
ze mee aan de wedstrijd voor de mooiste voortuin en 
gaan zelf met de eer strijken. Ik kan daar de humor 
niet van inzien en sluit mijn ogen ervoor.
De mensen willen fatsoensnormen en –waarden, als 
ze zich er zelf maar niet aan hoeven te houden. Ik 
kan daar de humor niet van inzien en sluit mijn ogen 
ervoor.
Al zes kennissen hebben mij gezegd dat ik me niet zo 
druk moet maken, en dat ik, als ik denk de wereld te 
kunnen verbeteren, een plank voor mijn kop heb. Dat 
is al een voldoende bos hout voor de deur. Ik kan daar 
de humor niet van inzien en sluit mijn ogen ervoor.

Honderd is een mooi getal om een einde te markeren. 
Ook dit is weer een uitgelezen column. Daar denkt 
ieder het zijne van. Het is genoeg zo.
Hierbij zet ik er een punt achter ●

Dorus van Wegen

Wrikken en Wegen

           



 

FEEST TE VIEREN !! 
 

DAN BENT U BIJ EN  AAN ‘T GOEDE ADRES  
 

* ABSOLUUT DE GOEDKOOPSTE * 
 

BEZORGING IN DIERDONK:  *GRATIS *  
 

WWW.APPLAUSE-PRODUCTIONS.NL 
 

WWW.FEESTWAREN.NL 
  

WWW.APVERHUUR.NL 
  
APPLAUSE PRODUCTIONS   FEESTWAREN.NL 
ARCENLAAN 22      TEL.  0492 – 55 65 31 
5709 RA HELMOND-DIERDONK   FAX.  0492 – 55 64 93 
www.applause-productions.nl    06–13428098/06–10549215 
www.apverhuur.nl      info@applause-productions.nl 
www.feestwaren.nl        jeannet@feestwaren.nl 
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EEn vErtrouwd adrEs 

voor hEt plaatsEn

of lEvErEn van

complEtE badkamErs 

En

tEgElvloErEn

 

   Frans Dirks 
 ch n 

 
Binnen & buitenschilderwerk. 

Vinyl & glasvezelbehang. 

Thermopanebeglazing. 

Texwerk  binnen  & buiten  -  ook airless. 

Bel voor een vrijblijvende offerte: 0629395102. 

 

 

Wat eten we vanavond?

Voor een lekker stukje vlees, ambachtelijke 
vleeswaren, kant en klare gerechten en  
heerlijke salades zijn wij uw kennis in smaak!
 
Kijk in de winkel voor de aanbiedingen 
van de week!

Kijk ook eens op onze website: 
www.romonesco.com 

 Dorpsstraat 47 | 5708 GC Stiphout | [0492 ] 565 043
 Nieuwveld 29-31 | 5702 HW Helmond | [0492 ] 565 030
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Zomaar een dagje in Dierenkliniek “Brouwhuis”

Een nieuwe huisgenoot
Geert Moorman, dierenarts
Dierenkliniek “Brouwhuis

Al tijden had mijn dochter mij aan mijn 
kop lopen zeuren: “Pap, mag ik een 
pony?” Denkend aan mijn eigen jeugd en 
aan de vele, vele uren die de verzorging 
van een eigen paard met zich meebrengt 
was ik, al druiste het tegen mijn eigen 
gevoelens in, toch telkens sterk genoeg 
geweest om geduldig uit te leggen dat 
de verzorging van een eigen paard écht 
enige uren per dag kostte...... en dan had 
je er nog niet eens op gezeten. Natuurlijk 
bedacht ik me daarbij ook dat de kans 
reëel was dat ,nadat “het nieuwe” er 
vanaf was, vervolgens ikzelf degene was 
die die uren daarin zou moeten stoppen. 
Dochterlief had naast haar brugklas haar 
tijd namelijk ook nog hard nodig voor een 
aantal andere hobby’s en vriendinnen. 
Nu gunde ik mijn dochter dat alles echt 
van harte, echter mijn eigen leven als 
eigenaar van een dierenkliniek en een 
aantal aanverwante werkzaamheden was 
echt onverenigbaar met die dagelijkse 
tijdsinvestering. Een onverbiddelijk 
“neen” was dus steevast het antwoord.

Nadat dochterlief had ingezien dat 
deze weg een soort “sleuren aan een 
dood paard” was kwam ze bijna een 
jaar geleden op het idee om dan maar 
te vragen of zij een jong poesje mocht 
hebben. Een tijdlang heb ik dat nog weten 
tegen te houden maar op een gegeven 
moment bleek het op de brugklas best 
wel aardig te gaan en vond ik wel dat 
een tegenprestatie op zijn plaats was. Ik 
sputterde nog wel dat ik betwijfelde of 
zij wel tijd had om de kattenbak schoon 
te houden en dat een kat ook dagelijks 
aandacht nodig had, maar wist eigenlijk 

al dat ik kansloos was. Aangezien zij eind 
november jarig zou worden leek me dat 
dan wel een gepast verjaardagskado. In 
ieder geval bedong ik dat zij op internet 
eens goed ging uitzoeken wat voor een 
kat zij wilde hebben en dat ik er alleen 
mee in zou stemmen als het een kat 
was die een bijzonder leuk karakter had. 
Uiteraard vond zij vervolgens een kat 
waarvan alleen in de VS een fokker voor 
handen was dus begon ik maar een beetje 
bij te sturen.

Vanuit mijn praktijk kende ik een fokker 
die Oosterse Korthaar katten fokte. Dit 
ras staat vanwege het karakter bekend 
als “De Hond onder de Katten. Erg sociaal, 
levendig en een schitterende atletische, 
statige gestalte met bijzonder mooie 
kleur ogen. Dus maar eens een afspraak 
gemaakt en met mijn dochter naar hem 
toegegaan. Bij het zien van al die leuke 
katten die onmiddellijk kwamen kijken 
welke vreemde snoeshanen er nu weer 
in “hun” huis kwamen, waren we beiden 
direkt verkocht. Het enige nadeel was dat 
er een wachtlijst was voor kittens en dat 
de poes die in aanmerking kwam nog niet 
eens zwanger was.... De dracht zou zo’n 
63 dagen duren en daarna zouden we ons 
kitten pas krijgen op een leeftijd van 14 

weken, dus al met al bijna een half jaar na 
haar verjaardag. Maar dat mocht de pret 
niet drukken! 

Ik zal u besparen hoe vaak ik te horen 
heb gekregen: “Pap, wanneer komt 
Savannah (zo was het kitten door mijn 
dochter gedoopt) nou”, en natuurlijk 
moesten we op “kraamvisite” en daarna 
nóg een paar keer om te bewonderen 
hoe goed Savannah “groeide”  maar 
op een gegeven moment was het 
zover en kwam de fokker ons kitten 
tezamen met verkoopovereenkomst, 
stamboompapieren én met een heel 
aantal goede adviezen, brengen. Wat een 
feest!

Ik moet zeggen dat ik sindsdien zelf 
ook helemaal “verkocht” was. Wat een 
verschrikkelijk leuk diertje; nieuwsgierig, 
onbevreesd, zich totaal op zijn gemak 
voelend bij alles en iedereen. Alleen Reza, 
de herdershond, dat moest even wennen. 
Maar ook dat was een kwestie van slechts 
enkele dagen. 

De fokker had ons al gewaarschuwd, 
dat Savannah wel hééél erg ADHD was 
en dat was niets te veel gezegd. Een uur 
spelen met een propje papier, eindeloos 

op een vlieg jagend en 
altijd nét even eerder 
op de stoel springen 
die je voor jezelf had 
uitgezocht en zo kan ik 
blijven doorgaan. 

Volgende keer: 
De oorpoliep van 
Savannah en alles 
voor de gezondheid 
van een jong kitten.

Wilt u méér weten 
over dierenkliniek 
“Brouwhuis” 
www.dierenkliniek.com

             



Gezonde voeding voor
een gezond leven

Voor:
Afslanken
Aankomen
Meer Energie
Meer Vitaliteit
Algehele Gezondheid

06-5588 3050 (Dierdonk)

             

 Vossenbeemd 110-B, 5705 CL Helmond 
 helmond@biometrischcentrum.nl  06 - 123 789 20 

www.helmond.biometrischcentrum.nl    
                                                

 
 

BMC He lmond 
 

 
 

Bij o.a. AD(H)D, autisme, stress, migraine, slaap-
stoornissen, (faal-)angst en concentratieproblemen. 

Vergoeding mogelijk via de aanvullende zorgverzekering. 

*BMC-neurofeedback is een wetenschappelijke  
methodiek voor het meten en trainen van hersenen. 

Neurofeedback-therapie* 
 

 

            

Er is een nieuwe leraar 
in een klas. Hij wilde is 
zien of de kinderen in 
zichzelf geloofden. Daar-
om gaat hij de klas in en 
zegt: "Wie dom is gaat 
staan." Na enkele minuten 
staat Tim op, en de leraar 
vraagt: "Denk je echt dat 
je dom bent?" Waarop Tim 
antwoord: "Nee, maar ik 
vond het maar zielig dat 
u de enigste was die staat!" 

Staan

p   p p    1   1   1

Kerkstraat 52      5701 PM      Helmond

Bij aankoop van minimaal 20 serviesdelen

van Villeroy & Boch ontvangt u

20  % korting*

Actieperiode: 1 augustus - 31 oktober 2011
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September in het Annatheater, Helmond
Op 14 september: Auditie voor voorstelling jubileum 
Jeugdtheaterschool Annatheater 
Dit jaar vieren we het vijfjarig bestaan van onze Jeugd
theaterschool met een toneelstuk dat begin juni 2012 gespeeld 
zal worden. Lavínia Germano en dansdocente Sladjana 
Spasojevic gaan samen met alle leerlingen zorgen voor een 
wervelende voorstelling. 

Voor de hoofdrollen moet je wel auditie doen. Deze wordt op 
woensdag 14 september gehouden. Kinderen vanaf 10 jaar 
en jongeren die belangstelling hebben zijn welkom op deze 
speciale auditie.
Voor meer informatie kun je opbellen of mailen naar: Lavínia 
Germano, 
telefoon: 0492 54 75 73 /  laviniagermano@annatheater.nl .

Vanaf 19 september gratis proeflessen acteren op de 
Jeugdtheaterschool Annathetaer 
In de week van 19 september beginnen de cursussen op onze 
Jeugdtheaterschool weer. Vanaf deze dag kun je gratis en 
vrijblijvend een les volgen. Zie voor dag en tijd cursussen op 
www.annatheater.nl .
Voor meer informatie kun je opbellen of mailen naar: Lavínia 
Germano, 
telefoon: 0492 54 75 73 /  laviniagermano@annatheater.nl .
Op woensdag 21 september: Proefles acteren voor volwassenen 

Al vanaf de oprichting van het Annatheater worden er elke voor 
en najaar acteercursussen voor volwassenen gegeven. 

In de najaarscursus die op 21 september begint krijg je 
hand  vatten aangereikt waarmee je leert hoe je een rol kunt 
opbouwen en een emotie kunt spelen. Deze cursus, die 6 
lessen bevat, is behalve voor beginners ook geschikt voor 
gevorderde toneelspelers, bijvoorbeeld acteurs bij een 
amateurtoneelgezelschap.
Kom vrijblijvend een les volgen en ontdek hoe fascinerend 
acteren is
Op woensdag 21 september van 20:00 tot 21:30 uur kun je de 
eerste les gratis volgen om te kijken of het iets voor je is. 

Op 18 september: Tangosalon 
Voor alle tangoliefhebbers weer een gezellige salon op onze 
vloer die zijn gelijke niet kent. En de bar is natuurlijk ook open.
Informatie: www.tangoahora.nl
aanvang: 20: 30 uur

Verwacht in oktober: wegens succes heropvoering toneelstuk 
“Het testament van de Hond”
Wegens groot succes wordt het Braziliaanse toneelstuk “Het 
Testament van de Hond” in het begin van het theaterseizoen 
2011/2012 weer gespeeld. 

Dit stuk is eind januari begin februari 2011 tien keer in het 
Annatheater opgevoerd. Het publiek was laaiend enthousiast!
Omdat we veel mensen die een kaartje wilden kopen moesten 
teleurstellen hernemen we het stuk in oktober 2011.

‘Vreemd Beest’ is het huisgezelschap van het Annatheater in 
Helmond. Onder regie van Lavínia Germano, zelf een Braziliaanse, 
is het een zinderende voorstelling vol temperament geworden.

Eind oktober wordt deze voorstelling ook op Curaçao gespeeld.

Bij deze voorstelling zijn ook schoolprojecten ontwikkeld. Voor 
meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Lavínia 
Germano, laviniagermano@annatheater.nl .

Data voorstellingen: 
dinsdag 4, zaterdag 8, zondag 9 en dinsdag 11 oktober
tijd: zondag om 14.30 uur, zaterdag en dinsdag om 20.00 uur
entree: € 15,00; CJP € 10,00
reserveren: reserveren@annatheater.nl, via tel.no. 0492475255 

Het Annatheater is gelegen aan de Engelseweg ter hoogte van 
het NS-station.
Het adres is Floreffestraat 21a, Helmond. 
Voor meer informatie kijk op: www.annatheater.nl.
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Computer workshops in Parkzicht

In het vorige winterseizoen hebben 
we ons bekwaamd in het maken van 
videomontages, al dan niet gemengd 

met foto’s, en in het branden van een 
DVD met een duidelijke menustructuur.
Daarbij maakten we gebruik van het 
softwarepakket Corel VideoStudio XP3 
Pro.

Deze workshops bleken in een behoefte te 
voorzien. De resultaten die de deelnemers 
na afloop bereikten waren erg goed. 
Ook het plezier dat de deelnemers aan 
deze donderdagochtenden beleefden 
stimuleerde niet alleen de cursusleiding, 
maar zorgde ook voor een zeer goede 
onderlinge sfeer.
Dit is dan ook de reden om in het komende 
winterseizoen door te gaan met computer 
workshops. We starten in oktober met 
twee workshop  reeksen:

• De eerste voortbordurend op hetgeen 
we de afgelopen jaren al gedaan 
hebben (voor de gevorderden). 
We gaan daarbij werken met Corel 
Paintshop Photo Pro X3.

• Om degenen die door de snelle 
veranderingen de weg een beetje 
kwijtraken en om de latere starters 
vooruit te helpen willen we een 
aantal workshops organiseren waarin 
de basiskennis willen verbeteren. 
Ons is gebleken dat veel gebruikers 
van Windows XP, die over moeten 
schakelen naar Windows7 en Word 
2007 veel moeite hebben met de 
nieuwe vormgeving en met de ver
anderingen die in de software zijn 
aangebracht.

De lesprogramma’s

Cursus Corel Paintshop Photo Pro X3 
Start 6 oktober 2011 te 10:00 uur
Installeren van programma
De helpfunctie
Foto’s ophalen en ordenen
Het werkblad
Het snellaboratorium
Het werken met RAWfoto’s
Afbeeldingen aanpassen

Afbeeldingen retoucheren en aanpassen
Werken met selecties
Werken met lagen
Effecten toepassen
Werken met tekst, kleuren en materialen
Afdrukken
Afbeeldingen delen en verzenden

We maken bij deze cursus intensief 
gebruik van de uitstekende helpfunctie 
van het programma, ondersteund door 
Powerpointpresentaties. Van deze 
powerpointpresentaties krijgt u een PDF
bestand mee naar huis. Dit kunt u steeds 
raadplegen en zo nodig ook afdrukken.
Om mee te doen moet u het Corel 
programma op uw computer geïnstalleerd 
hebben. 

Speciale aanbieding:
Door de medewerking van Corel kunnen 
wij dit programma aan de deelnemers van 
deze cursus aanbieden tegen een sterk 
gereduceerde prijs. In plaats van € 89,95 
betaalt u slechts circa € 44. 
De definitieve prijs hangt i.v.m. de door
berekening van de verzendkosten af van 
het aantal bestellingen.

Cursus Basiskennis 
Start 13 oktober te 10:00 uur
Werken met Internet Explorer9
Windows7

• Bureaublad, startmenu en taakbalk
• Bestanden en mappen
• Het bureaublad
• Het configuratiescherm
• De veiligheidsinstellingen
• Werken met randapparatuur
• Handige extra’s

Word 2007
• De basis
• Werken met afbeeldingen
• Spelling controleren
• Werken met macro’s
• Briefpapier maken
• Etiketten maken

Werkwijze
Er wordt gebruik gemaakt van het 
les materiaal dat op de website van 
Seniorweb ter beschikking staat. De 
deelnemers hoeven dus geen boek aan 
te schaffen.
U wordt uitgelegd waar het lesmateriaal 
te vinden is. Er wordt een korte demon
stratie gegeven en u gaat het geleerde in 
de praktijk brengen.

Parkzicht beschikt daartoe over 6 laptops. 
Indien u een eigen laptop met software 
hebt, mag die ook gebruikt worden.
De lessen worden eens per 14 dagen 
op donderdagochtend van 10:00 uur 
tot 12:00 uur gegeven. De ene week de 
fotobewerkingscursus en de andere week 
de basiscursus.

De kosten
In onze wijk bestaat een unieke situatie.
Op initiatief van ons sociaal cultureel 
centrum Parkzicht zijn met hulp van de 
Wijkraad, de Wijkvereniging, OSD en 
Seniorweb de benodigde hard en software 
aangeschaft. Door deze samenwerking 
zijn de kosten zo laag mogelijk gehouden 
en kan onze wijk gebruik maken van deze 
unieke voorzieningen.

Daardoor kunnen leden van de wijk
vereniging en van Seniorweb gratis 
deelnemen aan de workshops.
Om de basiscursus te kunnen volgen 
is het aan te bevelen om lid te worden 
van Seniorweb omdat het lesmateriaal 
gedeeltelijk alleen voor Seniorwebleden 
toegankelijk is. Momenteel bedraagt de 
prijs van het lidmaatschap € 25, per jaar.
Eventuele aanvullingen op het les
materiaal worden digitaal verstrekt, zodat 
u het zelf kunt uitprinten.

Aanmelden
Als u mee wilt doen met een van de 
cursussen kunt u zich tot uiterlijk 15 
september schriftelijk aanmelden.
Vermeld dan welke cursus u wilt volgen 
en of u gebruik wilt maken van het Corel 
aanbod Paintshop Photo Pro X3 tegen de 
prijs van circa € 44,.
U stuurt uw aanmelding naar:

Carel van der Zanden
Sprengenbergweide 23
5709 SM  Helmond
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Werk in uitvoering op het Bakelse hockeyveld
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. Veel bewoners van 
Dierdonk weten dit intussen ook en 
hebben de weg al gevonden naar de 
kleinschalige club in het dichtbij gelegen 
Bakel.

Bakel heeft nieuw semiwaterveld
Tijdens de vakantie is gestart met het 
vervangen van het hoofdveld door een 
hoogwaardig semiwaterveld. Het veld, 
dat eind augustus wordt opgeleverd 
biedt zelfs een kwaliteit, die dicht tegen 
waterveld aan komt. Er kunnen zelfs 
slidings op gemaakt worden als het 
veld nat is. Brandwonden zullen tot het 
verleden behoren.
Met dit superveld zullen de spelers en 
speelsters van Hockeyveld Bakel zich 
nog verder kunnen ontwikkelen in de 

hockeysport en trucjes en technieken 
leren, die op het huidige zandingestrooide 
veld niet mogelijk zijn. Kortom: het is 
superinteressant om nu te gaan hockeyen 
in Bakel, want dan kun je vanaf dit seizoen 
ook spelen op de nieuwe mat.

Opening seizoen met hockeyclinic
Op zaterdag 27 augustus wordt het nieuwe 
seizoen en veld feestelijk geopend met een 
hockeyclinic met echte hockeytoppers. 
Maar liefst vijf hoofdklassespelers zullen 
aanwezig zijn om de circa 180 jeugdleden 
te vermaken met hockeyspelletjes en 
natuurlijk om leuke hockeytrucjes weg te 
leren. Daar kun je altijd je voordeel mee 
doen. Het programma voor de jongsten 
start om 11.00 uur en duurt twee uur. 
Belangstelling? Kom gewoon eens kijken.

Ook zin om te gaan hockeyen?
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 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. 

Werk in uitvoering op het Bakelse hockeyveld. Eind augustus ligt het er weer picobello bij.
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Eindvoorstelling De Bereboot ... beregezellig
Eindvoorstelling “muziek met een 
staartje” Beregezellig en een groot 
succes! 
Kinderdagverblijf De Bereboot heeft 
in samenwerking met Helmonds 
Muziek Corps op 26 mei j.l. haar 
muziekproject afgesloten met een 
spetterende eind voorstelling.
De kinderen hebben in acht weken 
tijd kennis kunnen maken met vele 
facetten van muziek. 

Zij hebben o.a. de volgende instrumen
ten leren kennen; klarinet, fluit, saxo
foon, trombone, hoorn en diverse slag
wer k instrumenten. Verder hebben zij 
geluisterd hoe verschillende instrumenten 
klinken, hoe je er op kunt spelen, er 
zijn blaastestjes gedaan en proefjes 
uitgevoerd hoe je geluid kunt voelen. Ook 
hebben zij geleerd wat ritme is en hoe je 
precies in de maat kunt lopen. 
Muziekinstrumenten zijn verdeeld in ver
schillende categorieën; je hebt houten 
instrumenten, koperinstrumenten en 
slagwerkinstrumenten. Een saxofoon is 
van koper gemaakt, maar hoort vanwege 
zijn riet toch tot de houtinstrumenten. Van 
een eenvoudige tuinslang is een prachtig 
instrument te maken. Ook hebben ze 
het verschil geleerd tussen gestemd en 
ongestemd slagwerk. En hebben zij kennis 
gemaakt met de internationale taal van 
de muzieknoten. Alle mensen ter wereld 
gebruiken in de muziek dezelfde taal en 
kunnen samen muziek maken! Daarnaast 
hebben de kinderen hard geoefend op de 
liedjes voor de eindvoorstelling. 

Als feestelijke afronding van het project is 
er een eindvoorstelling gegeven op 26 mei 
j.l. De kinderen vormden het kinderkoor 

in de voorstelling. Een ensemble van 
Helmonds Muziek Corps verzorgde de 
muzikale omlijsting. 

Het schateiland was voor de gelegenheid 
helemaal in Oosterse sferen versierd. 
De voorstelling ging over een kalief 
Bolimianus die leeft In een land hier ver 
vandaan uit de sprookjes van 100 en 1 
nacht. Hij eet de hele dag maar door, 
massa’s eten, totdat hij er misselijk van 
wordt! Op een dag krijgt Bolimianus 
zoveel buikpijn dat hij dokter Esculaap 
om hulp roept. Dokter Esculaap roept 
de hulp in van muzikanten uit het 

verre Helmond, die door de bijzondere 
klanken van hun instrumenten zieken 
kunnen genezen. Met leuke liedjes en 
instrumentale klanken lukt het uiteindelijk 
de muzikanten om de kalief te genezen. 

Het was een hele mooie en gezellige voor
stelling, na afloop mochten de kinderen 
de uitgestalde muziekinstrumenten 

uit proberen en zich aanmelden voor een 
gratis proefles op het Kunstkwartier. 

Emmely Lammers, 
Helmonds Muziek Corps 
Wendy Verboom, Coördinator BSO
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Parochie H. Lambertus

Parochie H.Lambertus:
H. Jozef, Tolpost zaterdag 18.30 zondag 9.30
H. Lambertus, Kerkstraat (Centrum)  zondag 11.00
H. Paulus, Paulus Potterlaan (Noord)  zondag 9.30
H. Edith Stein, Weg door de Rijpel (Rijpelberg) zondag 11.00
De Schabbert, Nachtegaallaan , t/m 1 oktober zaterdag 18.00
Weekdagen: Jozefkerk.   ma, wo, vr 19.00 en di, do 9.00

Pastoraal team: 
pastoor drs. E.C. Seidel 477255 pastoorseidel@live.nl 
pater S. Benjamin 523421 simonbenja@yahoo.com 
diaken drs. P.C.G. de Vries 476345 diaken@heiligelambertus.nl 
diaken H.W. Dings 522019  

Bereikbaarheid:
Centraal parochiekantoor: Tolpost 1, 5701 HE Helmond. 

(ingang onder de kerktoren Jozefkerk)  
( 0492 – 522109 (werkdagen 9.30-12.30)

Wijkkantoor Helmond-Noord: Pauluskerk: Paulus Potterlaan 2, 
5702 CW Helmond. ( 0492 - 529654 (dinsdag 10-12 u.)

Pastorieën: 
Bakelsedijk 1, 5701 HA  Helmond. ( 0492 - 477255
Paulus Potterlaan 1, 5702 CV  Helmond. ( 0492 - 523421

E-mail: parochie@heiligelambertus.nl. 
Website: www.heiligelambertus.nl 

Eerste H. Communie
De opzet van de eerste H. Communie is veranderd in de nieuwe 
parochie. Belangrijk in ons katholieke geloof is Pasen en de 
week die daaraan voorafgaat en die noemen we de ‘Goede 
Week’. Op die dagen zijn er speciale communicantenvieringen 
en daarom heen hebben we enkele lessen. We zetten alvast een 
paar belangrijke punten op een rijtje:

• ouders kunnen kiezen uit een kort (start Januari 2012) of 
een langer (start November 2011) traject;

• aanmelden kan nu nog niet;
• centraal staat de week voor Pasen, de ‘Goede Week’;
• in die week zijn er speciale communicantenvieringen ;
• de lessen zijn direct voor en na de Goede Week.

Belangrijk om ook alvast te weten: 
• In alle wijken (behalve de Rijpelberg) is de voorbereiding en 

viering ofwel in de Jozefkerk, ofwel in de Pauluskerk, óók 
voor de kinderen uit Brouwhuis.

• De opgave zal via één centraal adres lopen, en de parochie 
zal aan de hand van de opgaven indelingen maken voor alles.

In de volgende Gazet komt daarover meer informatie.

Vormsel 2012
We hebben in 2012 één vormselviering in de Jozefkerk, op 
zaterdag 28 januari 2012, om 16.30 uur. Mgr. Mutsaerts zal dit 
jaar in ons dekenaat het vormsel toedienen. 
De voorbereiding voor het Vormsel zal voor de hele parochie 
centraal gebeuren, in de grote zaal aan de Tolpost op 
donderdagmiddagen. De opgave voor het vormsel is in de maand 
oktober. In de volgende Gazet  meer daarover.

40 jaar Schabbertkoor
Tijdens de H. Mis van 3 september om 18.00 uur in De Schabbert 
viert het Schabbertkoor haar 40-jarig bestaan. 
Toen aan het einde van de jaren 60 in Helmond Noord een 
grote wijk werd gebouwd, was daarin ook een kerk gepland, 
als tweede kerk van de parochie Binderen.  In september 1971 
werd begonnen met 15 leden, waarvan één, Truus de Gruijter 
nog steeds lid is. De eerste dirigent was Piet Segers, waarvan we 
helaas al in 1976 afscheid moesten nemen omdat hij overleed.. 
De eerste organist was Jan van Bokhoven, meer dan 25 jaar. Hij 
stopte in 1997 toen hij 75 jaar werd. In 1977 is De Schabbert 
feestelijk in gebruik genomen. Vanaf die tijd heten we “Het 
Schabbertkoor”.

In de daaropvolgende periode heeft het koor een grote groei 
doorgemaakt, zowel in ledental als in muzikaliteit. We hadden 
ooit 30 leden. We zongen tijdens elke Eucharistieviering die in De 
Schabbert werd gehouden, de ene keer meerstemmig, de andere 
keer volkszang. Samen zingen schept een band. Deze band is bij 
ons koor heel belangrijk. We proberen hem in stand te houden 
door behalve zingen ook andere dingen samen te doen. Elk jaar 
vieren we natuurlijk ons Caeciliafeest in november en in juni is 
onze fietstocht met als afsluiting een hapje. 
Zo hebben we met zijn allen al veertig jaar het koor in stand 
kunnen houden en steeds met veel plezier de Eucharistievieringen 
verzorgd. Onze vaste plek daarbij is De Schabbert. We vinden het 
dan ook heel erg jammer dat die in oktober dicht gaat. Onze 
naam klopt dan niet meer met de plaats waar we zingen. Maar 
die  gaan we niet veranderen. We blijven het Schabbertkoor, maar 
we doen ons best om met net zoveel plezier in De Pauluskerk 
verder te gaan.                                            Elly Elemans, voorzitter

Laatste Mis in de Schabbert op 1 oktober
Op zaterdag 1 oktober a.s. zal de laatste Eucharistieviering 
worden gehouden in de Schabbert aan de Nachtegaallaan. De 
viering begint om 18.00 en zal worden voorgegaan door pastoor 
Seidel en diaken Dings, en uiteraard zal het Schabbertkoor deze 
viering muzikaal verzorgen.Het afscheid van de Schabbert zal 
veel parochianen uit de buurt verdriet doen. Wijlen pastoor 
Jansen zag bij zijn afscheid reeds de tekenen van de tijd. De 
laatste jaren was er daarom al veel samenwerking van koor en 
vrijwilligers met de Pauluskerk. We zagen het aankomen… Toen 
pater Daan vorig jaar tijdens de viering in de Schabbert kwam 
te overlijden, voelden velen al: dit wordt ook het einde van deze 
kerk. Toch… het afscheid doet pijn. Laten we er als parochie 
desondanks een mooie en waardige viering van maken. We 
hebben het dit jaar al twee keer moeten doen, een kerk sluiten. 
Het blijft vreselijk. En tegelijk… we moeten verder. Samen in de 
ene nieuwe parochie.  Laten we elkaar als gelovigen vasthouden 
en proberen ons in een van de andere kerken thuis te voelen. 
Voor degenen die op zondag naar de Pauluskerk kunnen 
komen: u zult heel veel mooie en vertrouwde voorwerpen 
daar spoedig terugzien. Voor degenen die gehecht zijn aan de 
mis op zaterdagavond: hopelijk kunnen wij u verwelkomen in 
de Jozefkerk om 18.30.  Het gebouw moet helaas sluiten. Het 
verhaal gaat door, met de mensen van vlees en bloed. Samen 
zijn we de ene Kerk van Jezus. 
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Protestantse Gemeente Helmond

De Bethlehemkerk vindt u aan de 
Sperwerstraat 2 te Helmond. Daar 
is ook ‘t Trefpunt en de jeugdsoos. 

Ook het kerkelijke bureau is hier gevestigd. 
Het telefoonnummer is 539470. Elke 
zondag om 10.00 uur heeft u gelegenheid 
om in de kerk andere gemeenteleden te 
ontmoeten. Voor kinderen van 0 – 4 jaar 
is er een oppasdienst, terwijl er voor de 
basisschoolleeftijd een kindernevendienst 
is. 

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

• Ds. Leo Oosterom, wijkpredikant
Lavendelheide 14
( 513076

• 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

Van de koe en het paard
door Ds. Leo Oosterom

Vlak bij ons huis is een kleine weide. 
Zolang wij hier wonen staan er een merrie 
en een koe. Het is een prachtig paard. 
Niet zo’n slank, glimmend paradepaard 
om mee te pronken of te racen, maar een 
bonkig werkpaard. Zo’n beest dat je voor 
een arrenslee verwacht, of voor de ploeg. 
De koe mag er ook wezen. Een soort 
Zwitserse koe is het, geen Fries model.

Meestal gaan paard en koe hun eigen weg. 
Ze zijn tot elkaar veroordeeld, maar wat 
zouden ze bij elkaar te zoeken hebben. 
Het zijn zulke verschillende wezens. Wat 
zouden ze elkaar te zeggen hebben? Twee 
werelden in een weide.
Toch zagen we koe en paard onlangs 
schouder aan schouder staan, met hun 
kont in de wind tegen de striemende 
regen. Wat zou hen zo plotseling tot elkaar 
gebracht hebben? Toen we dichter bij 
kwamen werd de reden snel zichtbaar. 
Daar lag aan de voeten van het stel 
een klein kalf. Samen hielden de twee 
zwijgende kolossen het kwetsbare dier 
uit de wind. Het paard, dat me al dierbaar 
was, werd me nog sympathieker. Het nam 
woordeloos haar verantwoordelijkheid 
voor wat het hare niet was.

De volgende dag straalde de zon. Paard 
stond weer aan haar eigen kant van de 
weide. De zorgtaken waren beëindigd. 
Zou moeder koe nog een bedankje geloeid 
hebben? Of zou het gelegenheidsstel, 
geheel in stijl, woordeloos uiteen gegaan 
zijn? Zou de volgende regenbui ze weer 
samenbrengen rondom het kalf? Zou 
de koe een wederdienst bewijzen als de 
merrie haar veulen wierp? Dwaze vragen. 
Mensenvragen. De natuur stelt zulke 
vragen niet.

Maar ik heb gezien hoe daar, toen het 
erop aan kwam, verantwoordelijkheid 

genomen werd. Hoe ‘mijn soort’ tegen-
over ‘jouw type’ doorbroken werd door 
gedeelde zorg voor kwetsbaar nieuw 
leven. En dat mag wel eens doorverteld 
worden in de meest pluriforme gemeente 
van Nederland.

Sociale werkplaats en Chr. Boek
handel 
door Tommy en Jennifer Heywe 

Onze boekhandel heeft een aanbod 
van verschillende vertalingen Bijbels, 
cd’s en dvd’s, Christelijke Gifts en een 
zo genoemde Israël hoek met wijnen, 
kruiden en verschillende soorten thee 
uit Israël. Ook verzorgen we creatieve en 
culinaire workshops.
Naast onze boekhandel werk ik in onze 
werkplaats met mensen met beperkingen 
in welke vorm dan ook. Dit kan gaan om 
mensen met een autistische stoornis tot 
mensen die in detentie hebben gezeten. 
Onze werkplaats biedt een plek aan 
mensen die de draad van hun leven weer 
op moeten pakken.
In een deel van de werkplaats maken 
we van afvalhout plantenbakken .Deze 
bieden we aan senioren aan, die in een 
sociaal isolement dreigen te raken. D.m.v. 
de plantenbakken proberen we op bezoek 
te komen en zo de eenzaamheid die 
(helaas) vaak op de loer ligt te doorbreken.
Verder repareren we fietsen en knappen 
ze op voor de verkoop.
Deze werkplaatsen zijn fijn en goed om 
te werken maar nog wel in oprichting. 
Afgelopen week hebben we het 
genoegen gehad om een aantal mensen 
van de Bethlehem kerk te ontvangen en 
een rondleiding te geven. Daar kreeg 
ik het voorstel om via deze weg een 
oproep te doen voor gereedschap voor 
houtbewerking en fietsreparatie. Ook 
oude fietsen zijn welkom.
Verder bent u natuurlijk uitgenodigd om 
een keer langs te komen om te zien wat 
we maken en een kijkje in de winkel te 
nemen. We zijn geopend van dinsdag t/m 
donderdag en zaterdag van 9:00 tot 17:00 
en vrijdag van 9:00 tot 21:00. 

Graag tot ziens in onze winkel 
Beelsstraat 40, Helmond. Tel 526278.

          



afsluitprovisie 
én 4 maanden 
geen rente!

Starters een nog betere start geven. 
Dat is het idee.

Rabobank. Een bank met ideeën.

Kijk voor meer informatie over de actie en voorwaarden op

www.rabobank.nl/helmond
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huizen verkopen!!

‘Al sinds 40 jaar het 
succesvolle fundament 
onder de lokale woning -
markt met een venieuwende, 
creatieve en verfris sende 
kijk op woningpresentatie 
en verkoop! 
Onze dienstverlening staat als 
een huis en onze enthousiaste 
makelaars staan voor u klaar om 
ook uw woning te verkopen...! 
Laat u overtuigen van onze 
meerwaarde!’

Belmontepark 14 • Helmond€ 339.000,- k.k.

Vilsterendreef 22 • Helmond€ 289.000,- k.k.

Horstlandenpark 53 • Helmond
€ 597.000,- k.k.

Waterlelies
ingel 23 • Helmond

€ 359.000,- k.k.

Leusveldweide 8 • Helmond€ 319.000,- Vrij op Naam!!

Wildenborchlaan 61 • Helmond
€ 218.000,- k.k.

ALLEEN MAAR POSITIEF NIEUWS!!

Eigenlijk kunnen wij in deze editie van de Gazet alleen maar positief nieuws melden over de woningmarkt. Wat speelt er 

zicht momenteel af: 

1. een verlaging van de overdrachtsbelasting (van 6% naar 2%);

2. duidelijkheid ten aanzien van hypothecaire mogelijkheden.

Bovenstaande punten hebben direct gezorgd voor een continue toename van het aantal bezichtigingen bij onze te koop 

staande woningen met als resultaat een substantieel groter aantal transacties! Omdat deze maatregelen midden in de 

zomervakantie zijn gelanceerd (van oudsher toch altijd een wat rustigere periode) hebben wij het volste vertrouwen dat 

de woningmarkt zich de komende maanden positief doorontwikkeld! 

Hebben deze positieve ontwikkelingen ook invloed op uw verhuisbehoefte, neemt u dan gerust contact op met uw NVM-

makelaar: Broeckx-Praasterink Makelaars! Wij zijn u graag van dienst!
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