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Alg. Politienummer (0900-8844
Wijkagent Hein Albers via  (0900-8844
 mail: hein.albers@brabant-zo.politie.nl
Basisschool Dierdonk (512021
Dierenambulance (513971
Gemeente (klachten) (587690
Kruiswerk Peelland (0900-8998636
Parochie  H.Lambertus (522109 
Wijkopzichter Dhr. Paul Linders
  mail: p.linders@helmond.nl
Ziekenhuis Elkerliek (595555

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

Centrale Huisartsen Post 
(alleen spoed) (0900 - 8861 

Huisartsen praktijk Dierdonk
F.A.T.C. van Vijfeijken, (514121
M.H.W. Strijbos (558732
Spreekuur op afspraak
Waterleliesingel 20, 5709 PD Helmond
www.huisartsenpraktijkdierdonk.nl

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

Praktijk voor Fysiotherapie, 
Manuele en Kinderfysiotherapie
Waterleliesingel 18
5709 PD Helmond (512723
dagelijks van 8.00 - 18.00 uur
Behandeling op afspraak

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

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

Peuterspeelzaal Hummeldonk 
(514611
Moeders – voor - moeders
Sandra Rondeel (514911
Kinderopvang ZieJeZo 
Zwanebloemsingel 54 (06-4344 3137
Kinderdagverblijf De Bereboot
Oude Dierdonk 1 (475009 
Spring Kinderopvang
met een voorsprong (088-2088200

Telefoonnummers

Redactieadres: redactie@dierdonk.org
Wijkvereniging:

www.dierdonk.eu
Adres:  Ockenburghpark 78,

5709ML Helmond,
Secretariaat:

secretariaatwijkvereniging@dierdonk.eu
Wijkraad:

www.dierdonk.eu
Secretariaat: 

secretariaatwijkraad@dierdonk.eu
Parkzicht (gebouw)
(556266 Fax: 556267

Reserveringen via beheerder: (06-30735792
Secretariaat:  Hans v. Rijt,

   Postbus 130, 5700AC Helmond
   www.parkzicht-dierdonk.nl

GFT & PLASTIC: Ma. 8 en 22 sept
RESTAFVAL:  Ma.   1, 15 en 29 sept.
OPHALEN OUD PAPIER:
Ma. 8 en 22 sept. ten westen en 
wo. 10 en 24 sept. ten oosten 
van de Dierdonklaan. 

Knutselclub
Secretariaat en inschrijving leden:
Heidi Swinkels (515221.
Gezellig bridgen bij “One Down”.
In Parkzicht op maandagavonden.
Mevr. W. Nourredine (524889,
www.nbbclubsites.nl/club/30014
De fotoclub van Dierdonk
www.fotodier.nl
david_otten@hotmail.com
(06-20673277

Scouting Paulus Helmond-oost / Dierdonk
Blokhut: Bakelsedijk 208,
5703 JH Helmond.
Informatie: P. Sanders,
Wethouder Hamacherplein 14,
5701 CW Helmond, (542730
Liedertafel ’t Akkoordje
Hans Hendriks (347014
hans1hendriks@telfort.nl
www.akkoordje.nl

Secretariaat:
Schovenhorstweide 1,
5709SG Helmond, (517210
secretaris@rampetampers.nl
www.rampetampers.nl
Dierdonkkoor
info@didoko.nl
www.didoko.nl
Dierdonkdagen
Voorzitter: H. v. Rijt,  (559897
Secretaris: H. Jereskes, (512357
dierdonkdagen@gmail.com
Tennis Vereniging Dierdonk
Secretariaat:
Leeuwenborchweide 19,
5709SB Helmond, (514007
secretaris@tvdierdonk.nl
www.tvdierdonk.nl
Toneelgroep Maskerade
Leonie Boxstart, (510380
Horstlandenpark 44, 
5709 MB, Helmond
info@maskeradehelmond.nl

GAZET
One
  Down

Verenigingen

         



Vakantie voorbij, weer een voorwoord
We schrijven 25 augustus, vandaag 
moet de Gazet weer na de drukker, en 
een voorwoord moet weer geschreven 
worden. De vakantie is weer voorbij, de 
scholen weer begonnen en de zomer is al 
enkele weken geleden weer gaan slapen. 
Wie weet wordt hij tegen de herfstva-
kantie nog een keer wakker. Voor de 
Dierdonkdagen die voor de deur staan 
zou het prettig zijn als de zomer zo rond 
6 september weer ontwaakt.

Dit brengt me dan op de grote activiteit 
van dit jaar, de Dierdonkdagen. Vooraf-
gaand aan dit weekend valt deze Gazet bij 
u op de mat met daarin de Dierdonk Quiz. 
Dit jaar valt er geen boekje in uw brieven-
bus met daarin de  programma-onder-
delen. Dit jaar hebben wij in het midden 
van deze Gazet een  katern opgenomen 
betreffende de Dierdonkdagen. Deze is 
daarom afwijkend van onze huisstijl vorm 
gegeven zodat u deze makkelijk kunt her-
kennen en eventueel eruit kunt nemen. 
Klapstuk van deze avond is natuurlijk het 
optreden van George Baker, o.a. bekend 
van zijn hit Paloma Blanca. Verder heeft 
de wijkvereniging voor deze avond, als 
u tenminste lid bent, weer enkele con-
sumptiebonnen voor u beschikbaar.

September is ook de maand waarin in het 
zuiden 70 jaar bevrijding wordt gevierd. 
In Helmond wordt door de stichting 
Draaiorgels Helmond in de Gaviolizaal 
een tentoonstelling ingericht met de ti-
tel 70 jaar bevrijdingsmuziek. Naast deze 
tentoonstelling wordt op 2 avonden een 
revue opgevoerd door het Revuegezel-
schap Aarle-Rixtel, waar ook een Dier-
donker deel van uitmaakt. Een revue die 
20 jaar eerder met succes gebracht werd 
in het Speelhuis, toentertijd met 100 
personen en nu met 22 personen, maar 
daarom, met de technieken van anno 
nu, zeker niet minder mooi. Ik heb een 
repetitie mogen bijwonen en kan dit van 
harte aanbevelen dus ik zou zeggen op 24 
of 25 september, op naar de Gaviolizaal!

Onze eigen ouderen club in Dierdonk 
sluit in September hun zomerprogramma 
weer af, nou ja september, op 1 oktober 
is hun laatste petanque dag op de banen 
op de boulevard, waarna men weer ver-
der gaat met het koersballen. 

Kijken we verder dan september dan is er 
de eerste informatie betreffende Kunst in 
Dierdonk op 5 oktober, en heeft u last van 
inbrekers of wilt u weten hoe dit tegen te 
gaan, dan kunt u op 10 oktober naar de 
preventieavond in Parkzicht. 

Wist u overigens dat wij een Koning heb-
ben wonen in Dierdonk? Nee kijk dan snel 
op pagina 14. Voor de rest natuurlijk onze 
vaste rubrieken zoals geheim-agent PD7, 
scouting, de hobby van... en de kinder-
pagina’s.  Kinderpagina’s met kleurplaat 
en spelletjespagina, getekend door onze 
Raymond Nickelson en de puzzel gemaakt 
door onze eigen redactie.

Vrijwillig is niet vrijblijvend, en ook deze 
Gazet hebben wij met ons drietjes weer 
met veel plezier gemaakt. Toch zouden 
wij het fijn vinden om uitbreiding te krij-
gen met een redactielid. Denk er eens 
over na, en bestaat er interesse bel ons 
dan even op 0492-517210 of mail naar 
redactie@dierdonk.org.

Voor nu weer veel lees en puzzelplezier, 
en tot ziens op de Dierdonkdagen.
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Opstel
"Heb je een fijne vakantie 
gehad?", 
vraagt de juf aan Anna tijdens 
de eerste schooldag.

"Nee, juf", 
zegt Anna stellig.

"Hoezo niet?",
vraagt de juf bezorgd.

"Ik ken u, als ik ja zeg, moet ik er 
weer een opstel over maken!"

            

Openingstijden:
Dinsdag t/m Zondag: 16.00 t/m 24.00 uur.
Op Maandag gesloten.

Halve haan 
met Friet € 5,00

Friet bestellen
Smuller bellen !!!!!

0492-347425

Voortaan kunt u
ook on-line bestellen

www.de-smuller.nl

Woensdag

Pizzadag
Alle Pizza’s € 6,00

Donderdag

Diversen bittergarnituur
bezorgd aan huis.

Voor info
kunt u “Smuller” bellen!

Nieuw

            

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

    0   0 2 03

INGRID VAN DEN DUNGEN  |  VLIETSTRAAT 10, 5704 GW HELMOND  |  BELLEN VOOR AFSPRAAK: 06-21 28 74 17

Uw voetverzorger & pedicure staat voor:

• Gekwalificeerde scholing • Vakmanschap
• Professionaliteit • Kwaliteit

INGRId’s
Pedicuresalon
• Pedicure-basis
• Magneetmassage
• Hotstone massage

• Cosmetische voetverzorging
• Groene Leem
• Beenharsen

• Nailart/Painting
• Nagelreparaties/

Nagelcorrecties

            



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. De redactie is niet verantwoor-
delijk voor eventuele tekst- en zetfouten.

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

Jaarkalender zie www.dierdonk.eu

Advertenties en Kopij voor de volgende 
uitgave inleveren uiterlijk:   10 sept.

Volgende verschijningsdatum rond: 
 26 sept.

C O L O F O N   G A Z E T
14e jaargang nr. 8– Editie sept. 2014
verschijnt 11x  per jaar
Huis-aan-huis in Dierdonk.
Oplage 1.800 stuks.

Redactie:
Frank Smits
Jos v.d. Eijnden
Sylvia Neve

Lay-out:
Jos v.d. Eijnden
Frank Smits
Sylvia Neve
Ray Nicholson

Foto’s: o.a.
Frank Smits
Jos v.d. Eijnden

Advertenties:
Frank Smits (517210)
E-mail: advertenties@dierdonk.org

Bezorging:
S. Neve tel. (515192)

Redactieadres:
Schovenhorstweide 1,
5709SG Helmond, (517210)
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: Jan van Duren
Penningmeester: Jeroen Schoonen
Bestuurslid: Ivo Dolmans
Bestuurslid: Gerard Bosmans  

(wnd.voorzitter)
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Voor spitten van tuinen, Uitgraven van vijvers, zwembad 
en diversen grondwerken. 

Ook een minigraver van 70 cm breed. 

MINIGRAVER VERHUUR
M.VERHOEVEN

Hooieeuwsels 10  5761 DC Bakel   Tel: 06 53382407 

               

Helmond

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

www.ruyssenaars-vdbroek.nl

Ruysenaars|vdBroek is sinds 2012 een Pluspraktijk (certificering zorg-
verzekeraars), ’s avonds geopend en 5 minuten verwijderd van Dierdonk. 
De praktijk heeft een sterke samenwerking met oefentherapie Mensen-
dieck, Bekkenfysiotherapie, Podotherapie, Ergotherapie en YorAction 
trainingscentrum.

• Fysiotherapie
• Manueeltherapie
• Sportfysiotherapie
•  Orthopedische

Revalidatie
• Oedeemtherapie
• Dry Needling

Fysiotherapie

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

Ook verkoop van 2e hands fietsen.

 0492 - 55 94 28 / 06 - 481 91 606 
Edwin Raats
Damhertlaan 27
Helmond - Brouwhuis
Gratis haal- en brengservice voor Dierdonk!

              

Duizeldonksestraat 10 -  5705 CA Helnond - 0492  792499 - www.htnvloeren.nl 

HTN Vloer en Tuin BV 

Vloeren 
Tuinen 
Tegels 
Complete badkamers 
Vloerverwarming 

p   oe   ui   d       2 1    0 5

Eerste Schooldag
Een kind komt thuis van zijn 
eerste dag op school.

Zijn moeder vraagt:

"En, wat heb je vandaag 
geleerd?"

Het kind antwoordt:

"Niet genoeg, want ik moet 
er morgen weer naartoe."

         2 8 2 14   23:1 :52

            



Ellen Niessen en ik schrijven 
namens res pectievelijk de 
VVD en de PvdA elke maand 
deze pagina vol met weetjes 
en tips uit de gemeente raad. 
Als Dierdonkse gemeente
raads leden vinden we dat we u 
moeten informeren maar willen 
we ook graag “voeling” houden 
met de Dierdonkse inwoners. 
We maken ons graag aan u  
bekend om u bij vragen en pro
blemen inzake de gemeente 

van dienst te kunnen zijn. We zijn (gelukkig!) niet de enigen 
die ons bestuurlijk inzetten voor onze wijk (en in ons geval 
uiteraard ook voor alle andere Helmondse inwoners). 

In de vorige Gazet, het zomernummer dat u vast letter voor 
letter heeft kunnen lezen omdat u er vanwege de vakantie alle 
tijd voor had, stonden op blz. 14 en 15 nog meer bestuurders.
Onze wijkwethouder, Erik de Vries (SP), stelde zich voor. Wat 
een weelde, er wonen ook nog eens 3 wethouders in onze 
wijk (Yvonne van Mierlo VVD, Margreet de Leeuw en Frans 
Stienen, beiden CDA) dus de lijntjes kunnen hier erg kort zijn! 
Op blz. 15 stelden zich 2 nieuwe wijkbestuursleden voor. 
Wat ben ik trots op deze mensen, en op hun collega’s! Zij 
zetten zich belangeloos in voor u, Dierdonkers. Zij helpen 
de wijk levendig, veilig en leefbaar te houden. Zonder de 

wijkbestuurders zou de connectie met het gemeentebestuur 
veel ingewikkelder zijn en daarmee zijn zij voor gemeente, 
raads en collegeleden én voor inwoners dus erg belangrijk.  
Het jonge wijkbestuurslid Jochem van de Bogaard is 
bovendien burgercommissielid voor D66. Wéér een ingang in 
uw gemeentebestuur.

Ik hoop dat u één van deze mensen benaderd als u iets op 
uw hart heeft dat wijk en/of gemeente aangaat. Wij doen het 
voor u maar kunnen het ook niet zonder uw inbreng. 
Mijn telefoonnummer, adres en emailadres worden nooit 
onder deze rubriek gezet maar zijn gemakkelijk op de 
gemeentewebsite te vinden. Mij volgen op twitter kan ook: 
@MirjamvdPijl

Mirjam van der Pijl, raadslid PvdA 

Komkommertijd

De Bestuurders in Dierdonk

Het is 14 augustus en buiten 
regent het pijpestelen. In de 
Alpenlanden spoelt men op dit 
moment weg en Noord Italie 
beleeft deze zomer haar natste 
zomer in negentig jaar.  Een 
prima moment zou je zeggen 
om achter de computer te 
kruipen en een stukje voor de 
Gazet te schrijven. Maar dat 
schrijven valt me zwaar want 
de commissievergaderingen 
in augustus zullen gezien het 
gering aantal onderwerpen of 
schriftelijk worden afgedaan of 

geen doorgang vinden. Mijn commissie, Algemene Bestuurs 
Aangelegenheden, zal volgende week niet doorgaan gezien 
het feit dat er geen beleidsstukken ter bespreking zijn. 

Maar na het zomerreces zullen langzaam maar zeker 
de gespreksonderwerpen weer binnestromen. Nieuwe 
onderwerpen maar ook onderwerpen die al langer spelen. 
Zoals  bijvoorbeeld de Ruit, de aanpak van  jeugdige criminele 
allochtonen, het coffeeshopbeleid, de huisvesting van de 
draaiorgels,  de subsidieverstrekking aan Stichting Vluchteling 
Als Naast etc.

Onderwerpen waar al jaren over gesproken wordt maar waar 
maar moeizaam verbetering in kan worden aangebracht of 
een oplossing voor kan worden gevonden.
Voor de gemeentepolitiek blijk je dus een lange adem nodig 
te hebben. 

Ondertussen is het opgehouden met regenen en klaart het 
op. Ik ga maar eens lekker naar buiten en nog even van mijn 
vakantie genieten.
In september vast weer volop te melden maar nu nog even 
komkommertijd!

Ellen Niessen.
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Dierdonk 3D: Tafeltennis in Dierdonk

Als DierDonkDetective ben ik incognito 
maandelijks op zoek naar interessante 
mensen en activiteiten in Dierdonk. 
Als geheim agent houd ik mijn ogen en 
oren open om een beeld te schetsen 
van de achtergrond bij alles wat er in 
onze mooie wijk gebeurt. Deze maand 
zou de aandacht gericht kunnen zijn op 
de vrijwilligers die de Dierdonk Dagen 
vorm geven. Vorig jaar heb ik hen al 
in het zonnetje gezet dus deze maand 
toch iets / iemand anders. Graag uw 
aandacht voor een nieuwe activiteit in 
Dierdonk: tafeltennissen.

Het is misschien al opgevallen maar 
het is mogelijk om in Dierdonk te tafel
tennissen. Hoe is dat zo gekomen? 
Navraag bij de wijkvereniging levert het 
volgende beeld. Tijdens de nieuwjaars
receptie 2013 ontstond het idee om 
de gymzaal te benutten voor een sport 
die nog niet beoefend kon worden in 
Dierdonk. Na wat brainstormen kwam 
het plan om te gaan badmintonnen. 
De gymzaal werd gehuurd, er werden 
oproepen in de Gazet geplaatst, er 
werden rackets aangeschaft en niets 
stond een mooie toekomst in de weg. 
Althans, dat dacht de wijkvereniging die 
een en ander sponsorde. De gymzaal 
bleek echter zo klein dat slechts 1 
badmintonveld gebruikt kon worden. 
Dit leidde uiteindelijk tot de ondergang 
van de badmintongroep.

Wat nu? 
Welke sport kan in de gymzaal zodat 
meerdere mensen tegelijk konden 
spelen? Het antwoord is TAFELTENNIS. 
De wijkvereniging betaalt de zaalhuur 
tot 1 januari 2015 en er zijn 2 mooie 
tafels aangeschaft.  

Een wezenlijk verschil met het bad min
ton is dat er nu een zeer enthousiaste 
kartrekker is. Het gaat om Simona 
Sampers-Castagnoli. Zij heeft in Italië 
en in Duitsland competitie gespeeld 
(op niet zo’n hoog niveau, zegt ze zelf) 
en is echt van plan het tafeltennis in 
Dierdonk tot een succes te maken. Ze 
heeft zich verdiept in de aan te schaffen 
tafels en heeft nog allerlei wilde ideeën 
voor de toekomst. 

Hoeveel mensen tafeltennissen weke
lijks, vraag ik mij af. Het antwoord is: 
‘een groep van 5 tot 7 wijkbewoners’. 
Dat aantal moet en kan omhoog, maar 
hoe? Hoe wordt gezocht naar meer 
deelnemers? Hopelijk werkt dit artikel 
mee aan een toename van het aantal 
tafeltennissers. Ook aankondigingen op 
de wijkinformatieborden, een demon-
stratie tijdens de Dierdonk Dagen 
en flyers via school behoren tot de 
mogelijkheden. 

Wat kost het om mee te doen? 
Het plan is dat deelnemers een 
strippenkaart kunnen kopen. Met die 
strippenkaart kan 15 keer getafeltennist 
worden. De kosten bedragen slechts 
€ 15,00 voor leden van de wijk-
vereniging. Niet-leden betalen € 22,50. 
Kortom, voor € 1,00 kan anderhalf uur 
worden getafeltennist. Vlakbij huis en 
met wijkbewoners. 

Wanneer? 
Elke dinsdagavond van 20.30 uur tot 
22.00 uur. 

Zin om mee te doen? 
Kom een keer kijken en doe eens een 
keer mee. Gewoon op dinsdagavond 
naar de gymzaal gaan en/of een mail 
sturen naar  simo_cst@yahoo.it 

Zo ziet u maar weer. Er is in Dierdonk 
veel meer te doen dan de meeste 
mensen denken. Simona, hartelijk dank 
voor jouw enthousiasme en laten we 
hopen dat de tafeltennisgroep zich snel 
uitbreidt.

Groeten geheim agent pd7
(geheimagentpd7@gmail.com)
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We kunnen terugkijken op een schit
terende zomer. Veel meteorologische 
records zijn gebroken. We hebben 
kunnen genieten van veel lange zomer
avonden, in onze eigen tuin of op 
allerlei vakantiebestemmingen.

Het uitstekende weer leidde tot veel 
deelnemers aan de wekelijkse petanque 
wedstrijden.

Ook het jaarlijkse petanquetoernooi, 
met aansluitend de geweldige barbecue 
was weer een groot succes. Een foto 
impressie vindt u op het fotoalbum van 
www.parkzicht.eu 

De fietstocht van 12 augustus, met daar
in de mini excursie naar de stads tuinen, 
was ook de moeite waard.

Wij zijn er trots op dat MoetNiks de 
enige Helmondse club is die ook in 
de vakantie periode doorgaat met 
het orga niseren van activiteiten. 
Dat is ondermeer mogelijk door de 
medewerking van de vrijwilligers van 
Parkzicht.
Onze dank daarvoor!

We sluiten in september het zomer
programma af met de volgende activi
teiten:

Dinsdag 9 september 10:00 uur 
Fietstocht van ongeveer 25 Km. in 
de omgeving van Helmond. We zijn 
om 13:00 uur weer terug op ons 
vertrekpunt, het parkeerterrein bij AH.

Woensdag 1 oktober 10:00 uur 
De laatste speeldag van dit seizoen op 
de petanquebanen.

Donderdag 2 oktober
Bezoek aan het Boerenbondsmuseum 
te Gemert. We vertrekken op eigen 
gelegen heid, met de fiets of met de 
auto, naar het parkeerterrein van het 
museum. Zorg dat u om 14:00 uur aan
wezig bent. We gaan dan naar binnen.

U kunt zich tot uiterlijk 21 september 
aanmelden, onder gelijktijdige betaling 
van € 5, voor de entree en een kop 
koffie/thee met gebak. Degenen die 
slecht ter been zijn en mee willen liften 
met de automobilisten kunnen dat 
tegelijkertijd aangeven bij Jeanne, tel.
nr.: 512516. Rhulenhofweide 10.
Automobilisten die vrije plaatsen heb
ben, worden verzocht dit ook even door 
te geven.

Moetniks mededelingen
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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 

www.bouwbedrijfkbo.nl
E-mail: bouwbedrijf.kbo@chello.nl 

            

Schoonheidssalon yentill

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

Cadeaubon vanaf € 10,00 i
  

5 0

y van uren
Ka moesbee  3

0   e mond

U  
h nh id
pe i li Aanbieding

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

Rug, nek en schoudermassage
30 minuten voor € 15,00

September en Oktober 2014

                

            



Herhaalde oproep: Geld voor de buurt
De Wijkvereniging Dierdonk bestaat dit jaar 15 jaar. Om dit te 
vieren is onder andere het volgende bedacht: 

Wijkbewoners die in 2014 met elkaar iets willen organiseren 
zoals een barbecue of spelmiddag of .. kunnen van de 
wijkvereniging een financiële bijdrage krijgen. 

Deze bedraagt € 13,50 per gezin dat lid is van de wijk
vereniging. (Bewoners die nog geen lid zijn, kunnen dat eerst 
worden. Het lidmaatschap kost € 13,50 per jaar per gezin).

Er zijn al diverse initiatieven ingediend maar er is nog ruimte 
om meer plannen financieel te steunen. Wilt u in aanmerking 
komen voor de bijdrage, stuur dan een mail naar 
secretariaatwijkvereniging@dierdonk.eu 

Verras ons met vele, leuke buurtinitiatieven. Mochten er 
teveel aanvragen binnenkomen, dan behouden wij ons het 
recht voor om de inschrijving te sluiten.

Succes met de organisatie.
Bestuur van wijkvereniging Dierdonk

Tafeltennisclub Dierdonk
Dankzij het initiatief van de wijkvereniging is op 6 mei een 
tafeltennisgroep van start gegaan met 9 enthousiaste tafel
tennissers. Inmiddels zijn 2 competitie tafels aangeschaft 
en beschikken we over een tafel die wij cadeau hebben 
gekregen van een wijkgenoot.

Sommigen hebben al eerder in een tafeltennisvereniging ge
speeld maar vinden het prettig niet meer de wijk uit te hoeven 
gaan. Anderen hebben af en toe recreatief gespeeld maar 
zijn net zo gedreven. Er is potentie om te groeien! Tijdens de 
training is er ruimte om ontspannen en vrij te spelen maar 
ook om de techniek te leren of te verdiepen. 

Voor de vakantie heeft de wijkvereniging alle kosten op zich 
genomen. Na de vakantie vragen we een kleine bijdrage. Een 
strippenkaart voor 15 keer tafeltennissen kost € 15,00 voor 
leden. Niet leden betalen € 22,50. 

Natuurlijk kunt u eerst een keer vrijblijvend kennis komen 
maken. Kom gewoon naar de gymzaal in Parkzicht op 
dinsdag van 20.30 uur tot 22.00 uur! Neem alleen je (binnen) 
gymschoenen mee, er zijn voldoende batjes en ballen om 
mee te spelen. 

Tot ziens op dinsdagavond?!

Heeft u een vraag, stuur dan 
een mail naar de ‘kartrekker’ 
Simona SampersCastagnoli 
(simo cst@yahoo.it)

Bestuur van wijkvereniging 
Dierdonk

Wijkvereniging steunt de Dierdonk Dagen 
De Stichting Dierdonk Dagen organiseert al vele jaren alle 
activiteiten tijdens het eerste weekend van september. Een 
vaste waarde is onder andere de feestavond op zaterdag.

George Baker

Het succes van de feestavond tijdens de afgelopen drie edities 
is mede te verklaren door het uitnodigen van een bekende 
artiest. In 2011 kwam Rochelle, in 2012 bezocht Charly Luske 
Dierdonk en in 2013 was het de beurt aan Voice of Holland 
winnaar Ben Saunders. Dit jaar leken de financiële middelen 
te beperkt om wederom een bekende artiest te boeken. Het 
bestuur van de wijkvereniging is van mening dat de Dierdonk 
Dagen een groots en belangrijk wijkevenement zijn dat 
onze steun meer dan verdient. Dit heeft geresulteerd in het 
vastleggen van een bekende artiest. Dit keer geen Voice of 
Holland winnaar maar George Baker. Wie kent zijn hits Una 
Paloma Blanca en Little Green Bag niet? Wij vertrouwen erop 
dat de feesttent weer vol zal zijn en dat we een fantastische 
avond zullen beleven. Koop snel uw kaartje bij Albert Heijn 
Dierdonk.

Gratis consumptiebonnen

Dit kaartje is trouwens nog geld waard. In de feesttent 
kunt u op vertoon van het kaartje  per persoon 2 gratis 
consumptiebonnen krijgen, tenminste als u lid bent van de 
wijkvereniging. Per gezin kunt u maximaal 4 consumptiebonnen 
krijgen. Nog geen lid van de wijkvereniging? Dat kan nog door 
het inschrijfformulier (zie elders in de Gazet) in te vullen en af 
te geven bij Zevenstersingel 9. 

Het lidmaatschap kost slechts 
€ 13,50 per jaar per gezin. 
Op 6 september verdient u al direct 
4 consumptiebonnen terug. 

Bestuur van wijkvereniging Dierdonk
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Clubleden Ad van Duren en Louis van 
de Werff besteedden in de laatste 
twee Gazetten al aandacht aan de 
jaarlijkse expositie van Fotodier in 
wijkgebouw Parkzicht. Dit jaar vindt 
de expositie plaats op 4 en 5 oktober, 
traditiegetrouw tegelijkertijd met het 
“Kunst in Dierdonk” evenement. Het 

thema, “Ik hou van Holland”, spreekt 
jou vast ook aan, dus noteer de 
expositie nu alvast in je agenda en kom 
een kijkje nemen! 

“Ik hou van Holland” is een veelzijdig 
expositiethema, waar ik als beginnend 
hobbyfotograaf prima mee uit de 
voeten kan. Een foto geschoten in ons 
prachtige kikkerlandje past immers al 
gauw in het thema. In dit artikeltje laat 
ik vooruitlopend op de expositie een 
paar Hollandse plaatjes zien. 

Vreeswijk (Utrecht

	 Waterjuffer
  (Brabant)

Bij het fotograferen vind ik het leuk 
om te kijken of ik het onderwerp op 
een interessante manier in beeld kan 
krijgen. Door even door de knieën te 
gaan of een klein klimmetje te maken 
krijg je een ander standpunt waardoor 
het onderwerp net even anders in beeld 
is. 
Doordat ik lid ben van de club ben ik 
nu ook steeds bewuster bezig met 

het instellen van de camera. Vroeger 
fotografeerde ik alles op standje 
AUTO, maar tegenwoordig stel ik zelf 
regelmatig zelf ISO-waarde, diafragma 
en sluitertijd in voor het maken van een 
foto. 

Lekdijk bij Everdingen (Utrecht)

Gerben Kaas en zijn permanente educatie
Wil je meer weten over onze club kijk dan 
op onze website www.fotodier.nl of mail 
naar david_otten@hotmailmail.com
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Kasteel Rijnhuizen in Nieuwegein 

Bij Fotodier leer ik niet alleen alleen 
meer over fotograferen en mijn camera. 
Het nabewerken van de foto’s komt 
tijdens de clubavonden ook aan bod en 
kan de foto net even iets extra’s geven. 

Everdingen (Utrecht)

Graag nodig ik jou, maar ook je vrien
den, familie en kennissen van harte uit 
om te komen kijken naar de epositie van 
Fotodier in het weekend van KID, 4 en 5 
oktober. Ik weet zeker dat de clubleden 
van Fotodier een groot aantal mooie 
beelden van Nederland voor je hebben 
geselecteerd. Tot 4 en 5 oktober in 
wijkgebouw Parkzicht! 

Gerben Kaas

Stuwcomplex Hagestein (Utrecht)

 Thorn (Limburg)

Gerben Kaas

als clublid van Fotodier
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Twee Koningen bij St. Catharinagilde 
Helmond

Tijdens het jaarlijkse koningschieten op 
zondag 13 juli 2014 heeft zich wederom 
het toeval voorgedaan dat er twee 
koningen geïnstalleerd werden. Het was 
Locoburgemeester Frans Stienen die bij 
het 237e schot de eerste koningsvogel 
neerhaalde. Daarmee is de wethouder 
voor de 1e maal Ere-koning van het St. 
Catharinagilde Helmond.  Bij de tweede 
koningsvogel wist Eef Luyben bij het 
180e  schot de vogel van de schutsboom 
naar beneden te halen. Eef is Jonge 
Deken (vice-voorzitter) van het gilde. 
Het was een zinderend spannende 
schietwedstrijd waarbij de 1e vogel 
taaier bleek te zijn dan verwacht.  Bij de 
jeugd viel wederom de eer te beurt aan 
Ivana Peters die zich jeugdschutter 2014 
mag noemen.  
Ere-schutter werd Koningin Lucy Luyben, 
bij het 38e schot. Traditiegetrouw 
mochten de beide koningen met hun 
echtgenotes over het gildevaandel 
lopen het geen normaal alleen is voor 
behouden aan het staatshoofd en de 
paus. Daarnaast hebben beide Koningen 
en ere-schutters een vendelhulde van 
de vendeliers in ontvangst genomen die 
dit jaar voor het eerst sinds lange tijd 
weer met 5 man het vendel zwaaien. 
Het gilde vierde dit heuglijke feit op het 
terrein bij de gildekamer op Binderen. 
Het Catharinagilde mag zich de laatste 2 
jaar verheugen met een groeiend aantal 
gildebroeders. 

www.catharinagildehelmond.nl 

Voor informatie: Marco van der Burgt 
06 22467976/ 0492 518846

Op de groepsfoto van links naar rechts: 
erekoning Frans Stienen, Jannie Stienen, 
mevrouw Stienen (moeder van de 
wethouder), Koning Eef Luyben, Ivana 
Peters en Lucy Luyben.
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5 oktober is het weer zover: 
Kunst in Dierdonk

Nu al voor de vijfde keer Kunst In 
Dierdonk; jawel, ons eerste lustrum. Nu 
we ons bestaansrecht bewezen hebben, 
willen we onze bezoekers ook in de 
feestvreugde laten meedelen. Achter 
de schermen zijn we al druk bezig om al 
onze plannen vorm te geven, zodat dit 
lustrum er een wordt met een gouden 
randje.

Iedere kunstenaar is dan ook bezig 
om haar of zijn kunstwerken op een 
zo mooi mogelijke wijze in hun tuin 
te presenteren en ook dit keer zal er 
weer een veelvoud aan verschillende 
kunstvormen (en tuinen) te bekijken zijn.
Ook hebben zich weer enkele nieuwe 
kunstenaars aangemeld zodat de kunst
route in Dierdonk weer wordt uitgebreid. 
Net als vorig jaar wordt het adres van 
de kunstenaar gemarkeerd met de KID 
vlaggen en worden op bepaalde plaatsen 
plattegronden verstrekt om de route 
in beeld te brengen. In de gazet van 
eind september, begin oktober komt de 
routebeschrijving te staan. 
T.z.t. te downloaden via 
www.dierdonk.eu/kid/kid2014.pdf

We hebben een aantal verrassingen voor 
onze bezoekers in petto, waarover ik 
nog niets zal verklappen, maar dat het 

spectaculair wordt, moge duidelijk zijn.
Wij hopen ook deze keer dat de 
weergoden ons goed gezind zullen zijn 
en vertrouwen erop dat wij U allen, 
Dierdonkers, in onze tuinen mogen 
begroeten onder het genot van een 
kopje koffie, thee of een glaasje port of 
wijn. 

Dus we verwachten u allen op zondag 5 
oktober tussen 13.00 en 17.00 uur.

Wij, het KID team, wenst u allen nog een 
mooie zonnige en gezellige zomer en we 
zien u graag op 5 oktober, tussen 13.00 
en 17.00 uur.

Groetjes en tot ziens
De kunstenaars

 

In juni 2013 is het beeld “Overbrugging” 
aan het begin van de Dierdonklaan 
geplaatst. Dit beeld is een herkennings
punt geworden en hoort al volledig bij 
de wijk.

Op 5 oktober a.s. vindt voor de vijfde 
keer Kunst in Dierdonk (KID) plaats. Om 
dit eerste lustrum te vieren kunnen wij 
een miniatuur afgietsel van dit beeld 

(in een combinatie van brons en staal) 
aanbieden voor 500 euro, exclusief BTW.
De afmetingen van het beeld zijn: 48 x 25 
cm. (hoogte x breedte).

Twee exemplaren zijn al in het bezit van 
de kunstenaars Petry Claassen en Jos van 
der Donk. 
De beelden worden tijdens Kunst in 
Dierdonk op 5 oktober in de tuinen van 
de beide kunstenaars geëxposeerd.
Door middel van inschrijving kunt u in 
aanmerking komen voor een exemplaar. 
De inschrijving kan bij de beide 
kunstenaars gedaan worden tijdens 
de expositie. Mocht u op 5 oktober 
verhinderd zijn dan kunt u een afspraak 
maken bij Petry of Jos.
De inschrijving sluit op 12 oktober 2014.

Voor meer informatie kan contact 
opgenomen worden met:

• Petry Claassen, Malaxisbeek 1, 
telefoon 06- 43746332 

• Jos van der Donk, 
Schovenhorstweide 9, telefoon 
06-43841261
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Corstiaan Stoeffe

 

info@coscom.nl
www.coscom.nl

 

CosCom

Torteltuin 9
5754 HA Deurne

Nederland
0493 - 842607

ICT Service aan huis en op de zaak. 
Indien reparatie op locatie niet mogelijk dan haal en breng service 
( geen voorrij en/of vervoers kosten binnen Helmond en regio )

Computer reparatie, verkoop,
netwerk aanleg en webdesign

                 

MB Advies ontlast ondernemers op fi nancieel en 
organisatorisch gebied en zorgt voor een rustige en 
zekere toekomst. Wij begeleiden uw organisatie in alle 
levensfasen: van start naar groei tot volwassenheid en 
afwikkeling.

MB Advies kijkt op de achtergrond mee naar uw 
persoonlijke fi nanciële situatie. Wij kennen uw zakelijke 
positie en koppelen die aan uw privéomstandigheden.

• MB Advies B.V. • Churchilllaan 101 • 5705 BK Helmond •
• 0492-780630 • info@mbadvieshelmond.nl • www.mbadvieshelmond.nl •
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laat u verrassen in onze prachtige showroom

EEN VERTROUWD ADRES VOOR HET

PLAATSEN OF LEVEREN VAN

COMPLETE BADKAMERS EN TEGELVLOEREN

                 

NAZOMER IN DE BOL

De nazomer betekent

 volop acties bij

Smits &
 Smits!

Kom snel naar 

onze showroom en 

PROFITEER!

Gordijnen

Binnenzonwering

Buitenzonwering

Insectenwering

Vloerbedekking

ZO MOOI...

Braaksestraat 1
5709 JC Helmond

0492 - 529404
info@smitsensmits.nlwww.smitsensmits.nl

Laat u verrassen op onze 

nieuwe Facebook-pagina:

facebook.com/smitsensmits

DAMES &
KINDER-
SCHOENEN!
WWW.STOERSCHOENMODE.NL
Slegersstraat 6, Mierlo-HoutSlegersstraat 6, Mierlo-Hout

STOER! NUMMER
ÉÉN IN KINDER-

SCHOENEN

            



De modeshow, of verwisselde jas.
Eindelijk is de vakantie afgelopen en 
Sophie van vijf jaar mag weer naar juf 
Elke op de basisschool.
 
Ze heeft er zin in want het is altijd 
leuk, liedjes zingen, spelletjes doen, 
knutselen, buiten spelen. Sophie pakt 
haar jas, een mooi donker blauwe met 
een grijze vest erin die ze eruit kan halen 
als het te warm wordt. Deze heeft ze 
met haar moeder zelf uitgekozen. Haar 
armen gaan in de jas mouwen en dan 
doet ze zelf de rist en knoopjes dicht, 
haar grijze sjaal doet ze ook zelf om, 
omdat het moet van mama. 

“De jassen mogen even op die haakjes,” 
vertelt een vreemde mevrouw. Sophie 
trekt haar jas uit en doet haar sjaal in 
een van de mouwen, daarna hangt ze de 
jas op zoals ze geleerd heeft. Een, twee, 
drie, vier haakjes vanaf de muur hangt 
mijn jas, denkt Sophie.

“Hallo Sophie,” roept een mevrouw.  
Het is juf Elke van Sophie haar klas. Als 
ze bij Sophie is gaat ze gehurkt zitten en 
steekt haar hand uit.  Er komt een brede 
glimlach op Sophie haar gezichtje, en ze 

geeft een handje terug aan de juf. Ook 
geeft ze een tekening.“Voor u juf Elke!”. 
“Dat is lief van je Sophie, bedankt”.

In de klas mag ze nog even spelen 
omdat nog niet alle kindjes binnen zijn, 
Sophie zwaait naar mama die naar huis 
gaat en gaat verder spelen. Een uurtje 
later zitten ze allemaal in de kring op 
hun krukje. Juf Elke kijkt alle kindjes 
aan, “weten jullie wat we gaan doen?” 
De kinderen schudden allemaal nee. 
“We gaan een mode show houden.” 
Straks als eerste pakken jullie je eigen 
jas, schoenen en losse spulletjes. Dan 
trekken jullie deze aan en gaan we weer 
zitten op je kruk. Als iedereen zit mogen 
jullie een voor een dansje doen voor de 
klas. Nu gaan jullie je  schoenen, jas en 
losse spulletjes aan en op doen en weer 
terug naar de kring.

Sophie staat op en loopt samen met de 
andere kinderen naar de gang waar haar 
spulletjes hangen. Op de gang moet 
Sophie even zoeken want haar jas en 
losse spulletjes hangen natuurlijk op een 
andere plaats en zonder tekeningetje 
en naam. “Een, twee, drie, vier, vijf, zes 
gevonden,” roept ze! Sophie trekt vol 
trots haar donker blauwe jas aan met 
grijze binnenkant, dan doet ze de sjaal 
om. In de kring gaat ze weer op haar 
krukje zitten. Als de kindjes alle klaar zijn 
en zitten worden ze een voor een voor 
geroepen voor hun dansje. “Sophie,” 
roept de juf. Sophie staat vrolijk op, “juf 
mag ik ook laten zien dat ik helemaal zelf 
mijn jas kan aantrekken.” Natuurlijk mag 
Sophie dat, ze trekt alles weer uit. Dan 
de jas met de rug op de grond. Dan  de  
armen in de mouwen en met een zwaai 
de jas over het hoofd. Zo zit de jas in een 
keer goed. Sophie wil de rits dicht doen.
“Juf mijn rits wil niet meer,” zegt ze een 
beetje teleurgesteld dat ze het niet zelf 
kan doen. De juf helpt haar, “mama 
moet vast een nieuwe jas voor je kopen. 
Deze zit zo strak bij je, maar dan kan je 
ook weer een nieuw dansje doen.”

Sophie glimlacht en doet de sjaal wel 
zelf om. Dan doet ze een dansje, een 
paar rondjes draaien, een paar huppel 
pasjes, Sophie vindt het heerlijk om te 
dansen. “Bedankt Sophie voor je dansje, 
blijf nog even staan. Kijk Sophie heeft 
een donker blauwe jas aan met een 

grijze binnenkant, en een bruine sjaal,” 
zegt de juf duidelijk. 

Als elk kindje zijn dansje heeft gedaan 
maakt de juf van alle kinderen een foto 
met hun jas en spulletjes aan. Deze komt 
straks bij het haakje, naast de naam van 
het kindje. Als iedereen alles weer heeft 
opgehangen aan de kapstok gaat de dag 
in een normaal programma verder. Eind 
van de dag gaan de kinderen weer naar 
huis, Sophie pakt haar mooie tekening 
voor mama en rent naar de gang. Daar 
trekt ze haar jas aan en de sjaal om dan 
naar mama te gaan.“Hallo, kleine meid. 
Hoe was je dag,” vraagt haar moeder. 
“Ja leuk, we mochten vanmorgen een 
dansje doen om te laten zien welke jas, 
sjaal en muts van ons zelf was. “Wat 
leuk en de juf was zeker heel blij met 
jouw dansje. Kom dan gaan we nog even 
naar de supermarkt en dan naar huis,” 
zegt haar moeder.“Maar mama, mijn 
jas is gekropen en mijn sjaal is verkleurd 
vanmiddag in de regen. Kijk maar,” zegt 
Sophie bijna schreeuwend om aandacht.
Sophie laat zien dat de jas wat krap zit 
en de mouw uiteinde wat hoger zit. 
Haar moeder kijkt naar de jas, en sjaal.  
“Maar Sophie dit is jouw jas en sjaal 
niet. Mama ziet het nu pas, kom trek de 
jas even uit dan kijken of er een naam in 
staat.”

“Hallo Elke en Sophie,” zegt een 
andere moeder die in de buurt woont 
en waarvan haar zoontje op dezelfde 
school als Sophie zit. “Volgens mij 
heeft Sophie een foutje gemaakt bij het 
pakken van haar jas en spulletjes want 
deze zijn van mijn zoontje!” De moeder 
roept haar zoontje die kom aanlopen 
met de donker blauwe jas van Sophie 
aan die heel ruim zit en haar grijze sjaal 
om. “Ik vond het al vreemd dat ik hem 
niet zag bij het ophalen, hij had wegens 
de regen de capuchon van de jas op!” 

De moeders lachen om het misverstand 
en de kinderen wisselen van jas en 
spullen, de juf van Sophie komt er ook 
bij en luistert naar het verhaal. “Juf, mag 
ik morgen weer een dansje doen en wilt 
u weer een foto van mij nemen,” vraagt 
Sophie aan juf Elke. “Natuurlijk mag jij 
morgen opnieuw een dansje maken met 
je eigen jas en spulletjes,” zegt de juf 
terug.
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Doodles gifts op www.yoursurprise.nl      Doodles wenskaarten op www.greetz.nl.

Oplossingen op pag 31.
Gazet september 2014 19

           



NIEUW!!

Nance
Food and Balance

ACTIE MAAND
SEPTEMBER

- Geen inschrijfgeld. U was in de maanden juli en augustus nog geen lid!

6 maanden
onbeperkt sporten

 

Voor slechts € 23,50 per maand

Spinning, Squash, Fitness, Steps,
   Zumba, Powerkick, Body lift,

      Fysiotherapie, Hip Hop,
          DéDé Danceballet, Darts,

              TaeKwon-Do
                  

Scholieren abonnement
Onbeperkt fitness 
€ 21,50  per maand

 •  Geen inschrijfgeld
 •  1 maand gratis (bij half jaar abonnement)

TE HUUR per dagdeel
ruimte in sport citadel
(ca. 30 m2) 
Geschikt voor beautysalon, kapper, diëtist,
pedicure, massage, nagelstylist, enz.

Spinning, Squash, Fitness, Steps,
   Zumba, Powerkick, Body lift,

      Fysiotherapie, Hip Hop,
          DéDé Danceballet, Darts,

              TaeKwon-Do
                 

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

ACTIE MAAND
SEPTEMBER

           

            



18e DIERDONKWEEKEND
5, 6 en 7 september 2014

Vrijdag: 
• Kinderdisco, 
• Dierdonk’s got Talent
• Uitslag Dierdonk Quiz

Zaterdag:
• Knutselen
• Hardloop wedstrijd jeugd 

basisschool
• Urban Streetgolf
• Feestavond met No-exit en

George Baker
Zondag:
• Volleybaltournooi
• Mini-voetbaltournooi
• Scouting met eigen programma

18e Dierdonkweekend 5, 6 en 7 september
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Er is een verf voor buiten die alle andere overtreft: 
Sigma S2U Allure Gloss. Als u deze verf kiest voor uw 
buitenschilderwerk, bent u voor jáááááren klaar.  
En als u Sigma S2U Allure Gloss volgens het Sigma 
verfsysteem aanbrengt én onderhoudt, is de buiten-
boel zelfs voor 10 jaar schildervrij. Hoe fantastisch is 
dát? Onze verfadviseurs vertellen u er alles over.

* Mits toegepast en onderhouden volgens voorgeschreven verfsysteem. 
   Vraag bij ons verkooppunt naar de voorwaarden.

MIERLOSEWEG 86 | WWW.DRIESSENHELMOND.NL

NIEUW!
Nu 10 jaar 
schildervrij.*

~APPLAUSE PRODUCTIONS~
 Arcenlaan 22, 5709 RA, Helmond, 0492-556531, 06-13428098

www.apverhuur.nl
"ALLES VOOR EEN COMPLEET FEEST TEGEN ZEER SCHERPE PRIJZEN"

Zomaar een greep uit ons grote assortiment……

3,5 meter: €.35 / 4,5 meter: €.45

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

Tenten, Statafels, Tafels, Stoelen, Barkrukken, Verl cht ng, Bestek, Serviesgoed, Glaswerk, Manden,

Warmhoud, Rode Lopers, Afzetpaaltjes/-Koorden, Marktkramen, Opblaasbare Abrahams & Sarah's,
Spr ngkussens, Skytubes, Serveerschalen, Verwarming, Decoratie, Verkoop, Koff e & Thee  etc.  etc.

*exclusief materialen

            Dé loodgieter van Dierdonk

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

 1e storing u betaalt € 35,00 
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

45,-

               

Te huur in het centrum van Helmond
Kantoor- / praktijk-/atelierruimte

- Reeds meer dan 30 huurders
- Flexibel: 1 maand opzegtermijn
- Geen waarborgsom
- Vanaf 18m2

- Concurrerende all-in prijs

Bel voor informatie: 06-51 35 79 20

             

            



18e Dierdonkweekend 5, 6 en 7 september
Vrijdag 5 september 21.00 uur

Dierdonk’s got Talent in de feesttent
Op vrijdagavond na de kinderdisco start voor de eerste keer 
Dierdonk’s Got Talent. Ook dit is en splinternieuw onderdeel 
wat het Dierdonkweekend hopelijk een nieuwe impuls gaat 
geven. Het gaat hierbij als het ware om een talentenjacht 
voor jong en oud waarbij gestreden gaat worden om 
een trofee en de eeuwige roem. Kun je b.v. goochelen, 
jongleren, dansen, zingen,  een instrument bespelen of iets 
anders wat de moeite waard is om te laten zien of horen, 
aarzel dan niet maar meld je dan aan door middel van het 
inschrijfformulier links van dit artikel.   

Stichting Dierdonkdagen zoekt talent 
voor Dierdonk’s Got Talent

Voor Dierdonk’s Got Talent is de stichting Dierdonkdagen 
op zoek naar talent woonachting in de wijk Dierdonk. Dat 
talent kan van alles zijn. Van jongleur tot zanger, van danser 
tot vuurspuwer, van komiek tot muzikant: iedereen kan zich 
opgeven van jong tot oud! 
Denk jij op overtuigende wijze jouw talent neer te kunnen 
zetten die de jury van Dierdonk’s Got Talent kan overtuigen 
en het Dierdonkse publiek kan overdonderen? Grijp dan 
nu je kans en meld je aan voor Dierdonk’s Got Talent. Deze 
avond zal plaatsvinden op vrijdag 

Laat voor 1 september 2014 weten welk talent jij bezit.
Inschrijven kan bij Annemarie Dolmans, bij voorkeur via 
mail:  annemariedolmans@hotmail.com of via nevenstaand 
inschrijfformulier, in te leveren bij Annemarie Dolmans, 
Waterleliesingel 23. Annemarie is eventueel te bereiken 
onder telefoonnummer 06-50616128.

Entree Gratis

Inschrijfstrook Dierdonk’s Got Talent

Naam: ……………………………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………………
Telefoonnummer:   ………………………………………………………….
E-mail: ……………………………………………………………………………
Talent: ……………………………………………………………………………
Aantal personen:  …………………………………………………………….
Leeftijd:  …………………………………………………………………………..

Beste medewijkbewoners.
Alles staat vast omtrent de activiteiten welke rondom 
het Dierdonkweekend zal gaan plaats vinden. Wij van 
stichting Dierdonkdagen hopen dat Dierdonk’s Got 
Talent en de nieuwe Dierdonk Quiz een grandioos 
succes gaan worden wat in de toekomst nog vele 
malen herhaalt zal gaan worden.

Vrijdag 5 september van

19.00 uur tot 21.00 uur 

Kinderdisco in de feesttent
      m.m.v. d.j. Luckey-B
       voor  9  tm  12  jaar
Nog even voor de ouders: willen jullie de kinderen s.v.p 
binnen komen ophalen. Alleen kinderen uit groep 8, die een 
briefje bij zich hebben van hun ouders, mogen eventueel 
alleen naar huis!
Het is fijn als jongere kinderen het telefoonnummer van 
hun ouders bij zich hebben, indien ze eerder opgehaald 
willen worden.

Deze avond wordt in samenwerking met de discoactiviteiten 
club van de wijkvereniging Dierdonk georganiseerd.
   Consumptiebonnen: € 0,80

Entree Gratis
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Vrijdag 5 september 21.30 uur

Prijsuitreiking Dierdonk Quiz

Na een avond gezellig puzzelen voor jong 
en oud op 30 augustus is het nu tijd voor 

de prijsuitreiking!

Wat vooraf ging en als u nog mee wilt doen

Beste medebewoners van Dierdonk.
De eerste aanmeldingen voor onze eigen Wijk-Quiz op 30 
augustus a.s. zijn al binnen en de reacties via facebook op 
dit nieuw evenement zijn zeer positief.

Wat houdt dit alles nu precies in zult u zich wellicht 
afvragen, nou u haalt tussen 19.00 en 19.30 uur  uw vragen 
op in ons cultureel centrum Parkzicht, u gaat naar huis 
waar u met alle mogelijke middelen de vragen mag gaan 
beantwoorden, de antwoorden op deze vragen levert u 
dezelfde avond uiterlijk om 23.30 uur weer  in ons cultureel 
centrum Parkzicht in. 

Waarover gaan de vragen denkt u misschien,  nou deze 
vragen kunnen gaan over natuur, techniek, muziek, politiek, 
sport, onze eigen wijk enz. Ook zullen er enkele praktische 
opdrachten tussen zitten ook deze opdrachten zijn zeer 
veelzijdig. Kortom zeer gevarieerd en voor ieder wat wils!
Natuurlijk zijn er prijzen te winnen op deze avond. De 
uitslag en prijsuitreiking worden echter een week later op 
vrijdagavond 5 september, in de grote tent van Stichting 
Dierdonkdagen, aan de Kromme Geer, bekendgemaakt. 
Aanvang 21.30 uur.

Wilt u zich alsnog opgeven meld u zich dan aan via 
dierdonkquiz@gmail.com of via telefoonnummer 0492-
559897.

Dus noteer  alvast in uw agenda zaterdag 30 augustus en 
doe mee met de Dierdonk  Quiz!

Graag tot 30 augustus en de prijsuitreiking op 6 september

de organisatie Dierdonk Quiz.

Zaterdag 6 september

van 10:00 tot 12:00 uur

 Knutselochtend
Voor de allerkleinsten

zoals elk jaar weer

gezellig knutselen 

onder begeleiding

Zaterdag 6 september 14.00uur
Vijfde open Dierdonk Urban Streetgolftoernooi

De voorgaande edities waren bijzonder goed geslaagd en 
dat vraagt natuurlijk om een vervolg.

Urban Street golf is zoals de naam al zegt, golf op de 
openbare weg.

Het wordt gespeeld met originele 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 
deze zaterdag zullen teams van ongeveer  8 personen door 
de wijk lopen om de diverse doelen te raken, die doelen 
kunnen van alles zijn zoals 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 j.jereskes@upcmail.nl 
of met de inschrijfstrook.
 

Met vriendelijke groet,
Hans Jereskes

Stichting-Dierdonkdagen 

Vervolg Dierdonkweekend september
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Vervolg Dierdonkweekend september

Urban Street Golftournooi.
Zaterdag 6 september
Ik wil deelnemen aan het 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:
  Hans Jereskes, Schovenhorstweide 12, 5709 SG Helmond
  Aanmelden kan ook per e-mail via:  j.jereskes@upcmail.nl

Zaterdag 6 september 
15.00 uur

Rabo-Hardloopwedstrijd 
voor

Jongens en Meisjes.

Deelname is gratis

Aanmeldingsformulieren hiervoor 
worden o.a. via de Dierdonkschool 
verspreidt. Kinderen die hieraan 
deel willen nemen maar niet op de 
Dierdonkschool zitten kunnen zich om 
14.45 uur melden bij de tent.

De afstand is aangepast aan de leeftijd

Wedstrijd schema:
Leeftijd	           Starttijd
6 jaar........................................  15:00u

7 jaar..........................................15:10u

8 jaar..........................................15:20u

9 jaar ........................................15:30u

10 jaar........................................15:40u

11 jaar........................................15:50u

12 jaar ......................................16:00u

Zaterdag 6 september 21:00 tot 01:00 uur

feestavond
Met George Baker en de coverband, No Exit

Samen met de wijkvereniging zijn wij erin geslaagd om George 
Baker, bekend van zijn titels als “Dear Ann”, “Nathalie”, 
“Tonight”, Holy Day”, “baby blue”, “Sing a song of love” en 
natuurlijk de giga-hit “Paloma Blanca”, die wereldwijd in maar 
liefst 125 verschillende versies is verschenen, vast te leggen 
voor deze avond.

Tijdens deze avond zal de winnaar van Dierdonk’s Got Talent 
zijn of haar winnende act aan het aanwezige publiek nogmaals 
vertonen
Bent u lid van de wijkvereniging dan krijgt u 2 gratis consumpties 
zie pag 11

Kaarten voor deze avond zijn 
verkrijgbaar bij Albert Heijn 
Dierdonk voor €  7,00
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Samen sterker

Soms wilt u niet wachten. Soms kunt u niet wachten. Bijvoorbeeld als u eindelijk de 

perfecte woning hebt gezien. Of wanneer uw financiële situatie ineens is gewijzigd, 

door veranderingen in uw relatie of werk. Dan wilt u snel weten wat te doen.  

Welke financiële keuzes passen het beste bij de nieuwe werkelijkheid?

 

U kunt elke dinsdag van 17.00 tot 20.00 uur zonder afspraak binnenlopen op 

het Rabobankkantoor aan de Kerkstraat (ingang hypothekenshop) voor een 

kosteloos oriënterend gesprek over complexere financiële diensten.

 

Om u van een zo compleet mogelijk advies te kunnen voorzien, vragen wij u om  

een actuele salarisstrook en het eventuele overzicht WOZ-waarde mee te nemen. 

Wanneer u daarbij ook uw Rabobank bankpas meeneemt, kunnen de financieel 

adviseurs uw gegevens meteen invoeren in het online hypotheekdossier.

Kijk op www.rabobank.nl/helmond

Inloopavond 
wonen

Elke dinsdagavond 
tussen 17.00 en 
20.00 uur.

                    



Inschrijfformulier Rabo Minivoetbaltoernooi 
Naam van het team: …………………………………...…….
Leeftijdsgroep	 O			6	-	7	jaar
	 	 O			8	-	9	jaar
	 	 O	10	-	11	jaar
Naam	contactpersoon/begeleider:	 ……...……...........………………………
Telefoonnummer:	 ………………..............................…………………………
E-mail:	 …………………………………….......................................... .
Dit	formulier,	samen	met	de	borgsom	(€	5,00),	inleveren	bij:
Roland	van	Woerkom,	Velhorstweide	29	 (	514896
E-mail:	r.woerkom5@chello.nl
Hans	van	Rijt,	Leeuwenborchweide	58	 (	559897
E-mail:	h-wvanrijt@hetnet.nl	

Inschrijfformulier Volleybaltoernooi.

Naam team:  .....…………………………………….................
Naam	contactpersoon:	………………………………........….

Telefoonnummer:	 ……………………………………..........….

E-mail:	 ………………………………………................…………..

Inschrijving:	 individueel	 O	 jeugd	 O
	 twee	personen	O	 fun	 O
		 drie	personen	 O	 prestige	 O
Dit	formulier	kunt	u,	samen	met	het	inschrijfgeld,	inleveren	bij:
Annemarie	Dolmans			Waterleliesingel	23

de Zondag
zondag 7 september 13:00u

Rabo-Minivoetbaltoernooi 
Dit	 jaar	 zijn	 we	 al	 weer	 toe	 aan	 de	
zevende	 editie	 van	 het	 Dierdonkdagen	
minivoetbaltoernooi.	 Ook	 dit	 jaar	 zijn	 de	
regels	 wederom	 een	 beetje	 aangepast	 en	
omdat	 de	 opkomst	 vorig	 jaar	 op	 zaterdag	
tegen	viel	hebben	we	besloten	om	dit	 jaar	
alle	wedstrijden	op	zondag	te	laten	spelen.
Dit	hebben	we	gedaan	om	iedereen	die	ook	
in	 de	 reguliere	 KNVB	 competitie	 voetbalt	
toch	 de	 mogelijk	 te	 bieden	 om	 aan	 dit	
toernooi	deel	te	nemen.

Er	wordt	gespeeld	in	3	leeftijdscategorieën:

6-7 jaar, 8-9 jaar en van 10-11 jaar.
Wij,	 als	 bestuur,	 zullen	 natuurlijk	 weer	
voor	 scheidsrechters	 zorgen	 zodat	 een	
begeleider	per	team	niet	meer	noodzakelijk	
is.	 (je	 mag	 natuurlijk	 je	 eigen	 coach	
meebrengen)																																																																																		
In	 alle	 categorieën	 word	 om	 een	 wissel-
beker	gestreden	en	we	hebben	ook	dit	jaar	

weer	 voor	 iedere	 deelnemer	 (ster)	 een	
kleine	attentie.
De	 spelregels	 zijn	 hetzelfde	 als	 in	 de	
voorgaande	 jaren	 en	 de	 teams	 bestaan	
wederom	 uit	 3	 veldspelers	 en	 2	
wisselspelers.	 Op	 verzoek	 zullen	 wij	 de	
afmetingen	van	het	voetbalveld	voor	de	10	
en	11	jarigen	ook	dit	jaar	vergroten	zodat	er	
voor	hen	meer	speelruimte	komt.
Dus	 als	 je	 graag	 voetbalt,	 zoek	 een	 paar	
vrienden	 of	 vriendinnen	 bij	 elkaar,	 verzin	
een	stoere	naam	voor	 jullie	team	en	meld	
je	 aan	 bij	 een	 van	 de	 2	 onderstaande	
adressen.	
Om	te	voorkomen	dat	er	teams	na	aanmel-
ding	niet	op	komen	dagen,	en	dus	anderen	
benadelen,	 willen	 wij	 een	 borgsom	 van	
€	5,00	per	team	vragen,	die	na	afloop	van	
het	 toernooi	weer	 opgehaald	 kan	worden	
bij	het	wedstrijdsecretariaat.
Ondanks	 het	 feit	 dat	 een	 begeleider	
niet	 verplicht	 is	 willen	 we	 toch	 graag	
een	 naam	 en	 telefoonnummer	 van	 een	
contactpersoon	 zodat	 we,	 indien	 nodig,	
altijd	iemand	kunnen	bereiken.	

Zondag 7 september 12.00u

VOLLEYBALTOERNOOI
Ondanks	 een	 dalend	 aantal	 deelne-
mende	 teams	 blijven	 wij	 geloven	 in	
de	 formule	 van	 een	 volleybaltoernooi	
waarmee	 de	 Dierdonkdagen	 ooit	 zijn	
begonnen	en	staat	dus	ook	dit	jaar	weer	
dit	 gezellige	 evenement	 op	 het	 pro-
gramma.

Zowel	voor	de	jeugd	als	voor	de	volwas-
senen	de	manier	om	op	een	gezellige	en	
sportieve	manier	deel	te	nemen	aan	het	
Dierdonkweekend	.

Voor	 een	 goede	 organisatie	 willen	
wij	 zo	 spoedig	 mogelijk	 weten	
hoeveel	 teams	 er	 deelnemen	 aan	 het	
volleybaltoernooi.

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.

Zondag 7 september 12.00u

SCOUTING PAULUS

Ook	 Scouting	 Paulus	 zal	 aanwezig	 zijn	
en	 tijdens	 deze	 middag	 activiteiten	
ontplooien	en	demonstaties	laten	zien.	

Gazet september 2014 27

         



Horeca
Tijdens het Dierdonkweekend kunt u drankjes kopen in de feesttent. Zoals u gewend bent 
kan dit met consumptiebonnen. Deze zijn verkrijgbaar in de  feesttent

De prijzen van de consumptiebonnen zijn
Consumptiebon   € 1,60
Kinderconsumptiebon € 0,80

Eenmaal gekochte bonnen kunnen we niet meer terugnemen.

Als stichting hebben we geen commerciële belangen. Alle kosten dienen betaald te worden
uit sponsoring, inschrijfgelden en opbrengsten horeca. Derhalve verzoeken wij u geen drank
mee te nemen naar het feestterrein, maar het daar te kopen. Dit helpt ons om al deze
activiteiten zoveel mogelijk gratis aan te bieden.

let op!
De stichting is niet verantwoordelijk voor het zoekraken van uw spullen. Sluit fietsen goed af en pas op uw spullen. Uit 
ervaring blijk dat dit helaas noodzakelijk is.

Wij danken voor hun bijdrage:

   DIERDONK
Van Houtum 
Installaties BV GAZET

FRAMA frankeermachines.

Organisatie:
Stichting Dierdonkdagen
Hans van Rijt ........................ Voorzitter
Hans Jereskes ..................... Secretaris
Ton Visschedijk .......... Penningmeester
Jan van Hout ...................... Bestuurslid
Annemarie Dolmans .......... Bestuurslid
Roland van Woerkom ........ Bestuurslid
Voor vragen en informatie kunt u altijd bij een van de bestuursleden benaderen.
Mocht u interesse hebben om deel uit te maken van de organisatie dan kunt u zich 
eveneens bij bovenstaande personen aanmelden
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Samen geven we inbrekers geen kans!

Uitnodiging voor de preventieavond op

 vrijdag 10 oktober 

in het cultureel centrum Parkzicht.

U komt thuis en er is bij u ingebroken! Deurslot geforceerd, alle kastjes overhoop 
gehaald en uw portemonnee en computer weg. En waar zijn uw dierbare sieraden? 

Of erger: er zijn inbrekers in uw huis terwijl u ligt te slapen. Dit soort misdrijven 
hebben veel impact op uw veiligheidsgevoel. 

Een woninginbraak raakt slachtoffers zowel financieel als emotioneel. Emotioneel 
zijn het verlies van dierbare bezittingen, de aantasting van het gevoel thuis veilig te 
zijn en de angst voor een nieuwe inbraak. En dan hebben we het dus nog niet eens 

over de materiële schade.

Natuurlijk werkt de politie in Helmond keihard om een woninginbraak op te lossen 
als die eenmaal gepleegd is. Het liefst zetten we alle daders achter de tralies en 

bezorgen we alle gestolen spullen terug. Nog veel beter is het echter als een inbraak 
helemaal niet gepleegd wordt en daar kunt u zelf veel aan doen!

Tips en tools van een echte inbreker!
De Helmondse politie organiseert op vrijdag 10 oktober een preventieavond. 

U bent van harte uitgenodigd! 
De avond wordt mede mogelijk gemaakt door Bart Hoes opbouwwerker LEVgroep, 

onze wijkagent Hein Alberts en de Wijkraad Dierdonk. 

19:30 uur  Inloop 
20:00 uur Start bijeenkomst. 
	 	 Politie	geeft	cijfers	m.b.t.	criminaliteit	in	Dierdonk
20:30	uur	 Evert	Jansen	(ex-inbreker)	demonstreert.
21:15 uur Cor van Coert vertelt
21:45	uur	 Een	toelichting	van	Wijkraadbestuurslid	Charles	van	den	Reek	
	 	 over	het	project	“zorg-Samen-Buurt”	Dierdonk.
	 	 Bart	Hoes	/	Hein	Alberts	geven	een	toelichting	op	de		
	 	 preventieavond.
22.00	uur	 Afsluiting	
 

 

Aanmelden:		

Wilt u doorgeven wanneer u de avond 
bijwoont (zodat wij rekening kunnen 
houden met het aantal bezoekers). 
 
mail: 
secretariaatwijkraad@dierdonk.eu
Geeft u a.u.b. uw naam, adres, 
e-mailadres en het aantal personen 
door.
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70 jaar bevrijdingsmuziek

Onder deze titel gaat de 
Stichting Draaiorgels Helmond 
zich met een eerste evenement 
bewijzen.

Op 1 juli heeft de gemeenteraad unaniem 
het groen licht gegeven dat de stichting 
het beheer en de exploitatie van de 
gemeentelijke collectie draaiorgels op 
zich mag nemen. Vooruitlopend hierop 
was de Gaviolizaal alweer elke zaterdag 
en zondag geopend van 13.00 tot 
17.00 uur. Wij zijn er klaar voor om te 
bewijzen dat het culturele erfgoed van 
onze Helmondse orgels een plaats heeft 
in Helmond en daarmee Goud is voor 
Helmond.  Ons bewijzen kunnen we niet 
alleen, hiervoor hebben wij ook u nodig

Op 25 september 1944 is Helmond 
bevrijd, een gelegenheid die wij 
aangrijpen om een eerste evenement 
bij de orgels te organiseren. Onder het 
motto 70 jaar bevrijdingsmuziek staat de 
muziek uit de tijd van rond 1944 centraal. 
Naast de muziek uit die tijd is er een 
tentoonstelling ingericht die u meeneemt 
naar een huiskamer, slaapkamer en 
keuken uit die tijd, aangevuld met foto’s, 
filmpjes en ander zaken uit die tijd. Het  
evenement zal op 20 september 2014 
om 13.00 uur geopend worden door 

Burgemeester Elly Blanksma van den 
Heuvel. Op 24 en 25 september brengt 
de Stichting Aarlese Revue vanaf 19.50 
uur een avondvullende revue met liedjes 
en sketches uit die tijd. Het gezelschap 
bestaat uit 22 personen. In 1994 hebben 
zij succesvol een soortgelijk programma 
gebracht in het speelhuis. Nu met minder 
mensen in een wat kleinere zaal maar 
zeker niet minder dan mooi.  “Komt dat 
zien, komt dat zien.” De entree voor de 
tentoonstelling bedraagt € 3,00 inclusief 
een kopje koffie/thee of frisdrank.  Voor 
de revue bedraagt de entree €  5,00 
en is inclusief een kopje koffie of thee. 
De toegangskaarten voor de revue 
zijn verkrijgbaar bij het VVV Helmond, 
Watermolenwal  11. De tentoonstelling 
is geopend op zaterdag en zondag van 
13.00 tot 17.00 uur en door de week zijn 
ook groepen van harte welkom, dit wel 
op afspraak.

Voorafgaand aan de tentoonstelling 
hebben we op 14 september van 14.00 
tot 16.00 de Helmondse Mondharmonica 
Vereniging te gast die een concert zullen 
verzorgen. Een orkest wat volledig uit 
mondharmonica-spelers bestaat, dat 
komt maar zelden voor, en dat maakt 
HMV ook zo bijzonder! Het repertoire 
bestaat uit meezingers, filmmuziek, jaren 
60-70 hits en kerstliederen.

Op 4 oktober zal Hellemond drèèijt dur, 
van de stichting Haw ut Hellemonds 
plaats vinden bij onze orgels, entree 
hiervoor bedraagt € 5,00 en de kaarten 
zijn verkrijgbaar bij het VVV Helmond. 

Naast deze evenementen kunt u elke 
zaterdag en zondag van 13.00 tot 
17.00 uur samen met de kinderen en 
de kleinkinderen  Oma’s, Opa’s, Vader 
en moeders binnen komen  lopen 
en luisteren, kijken, 
dansen  en meezingen 
op draaiorgelmuziek 
van “de (grote) Gaudin” 
van 1924, “de (kleine) 
Gaudin” van 1925, 
Bocken’s Mortierorgel 
van 1920, “de Blauwe 
Trom” van 1905 en “onze 
Klenne” die door de 
jongste orgeldraaiers van 
Helmond handgedraaid 
word.  Het repertoire van 

deze orgels omvat van Verdi , Strauss 
tot Andre Hazes  en Guus Meeuwis. 
Onze deskundige vrijwilligers staan 
klaar om u tekst en uitleg te geven over 
de orgels. Wilt u zelf actief zijn dan is 
het ook mogelijk uw draaiorgeldiploma 
te halen op “onze Klenne”, en kunt 
u na afloop uw kennis testen met 
een kennisquiz. Voor de jeugd is bij 
inlevering van de quiz een kleinigheidje 
beschikbaar. Verder kan men ook 
kijken naar de snaarinstrumenten en 
accordeoncollectie van Arie Willems 
met exemplaren meer dan 100 jaar oud. 
Heeft u een dorstige keel gekregen dan 
is er de horeca om uw van een glaasje 
fris of een biertje te voorzien.  Buiten de 
speciale evenementen is de entree is nog 
steeds  Gratis. Verder nemen we deel 
aan de Peelpas.

De Gaviolizaal met monumenten en 
een stukje geschiedenis en cultuur in de 
cultuurstad Helmond heet u welkom. 
De Gaviolizaal, is gelegen aan de 
Torenstraat 36a te Helmond  en elke 
zaterdag en zondag van 13.00 tot 
17.00 uur geopend en op afspraak. Op 
feestdagen kunnen afwijkende tijden 
gelden 

Vacatures:  Stichting Draaiorgels Helmond 
is op zoek naar vrijwilligers, onder 
andere voor Horeca, Facilitair gedeelte 
en mensen die de orgels willen bedienen. 
Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via 
info@draaiorgelshelmond.nl of op de 
openingstijden eens binnen lopen. 
Zie ook www.draaiorgelshelmond.nl. 
Ook vrijwilligers voor ondersteuning aan 
de organisatie van ons evenementen  zijn 
van harte welkom.

Stichting Draaiorgels Helmond

Van 
Zaterdag

20 september
tot 6 oktober 

2014

Bezoek ons
van 13 00 tot 17.00 

op Zaterdag en Zondag

en op
afspraak

Tentoonstelling

Muziek

Revue

Zaterdag 20-9 13.00u opening door Burgemeester E. Blanksma
Woensdag  24-9 19.50u Revue, Entree € 5,00 incl kopje koffie/thee

Donderdag 25-9 19.50u Revue, Entree € 5,00 incl kopje koffie/thee

Zaterdag     4-10 20.00u Hellemond drèèijt dur, Entree € 5,00
Tentoonstelling is geopend op zaterdag en zondag van 13.00u tot 17.00u
en door de week op afspraak , Entree € 3,00 incl kopje koffie/thee of glas fris

      

Kaarten voor de Revue 

en Hellemond drèèijt dur

verkrijgbaar bij het VVV

Gaviolizaal

www.draaiorgelshelmond.nl                                     info@draaiorgelshelmond.nl
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Jeugd(prijs)puzzel. Win een cadeaubon!
Voor de vakantiemaanden hadden we een VIJF 
puzzel. De  vijfjes van de vorige editie waren toch 
moelijker dan gedacht. Maar wel een aantal nieuwe 
puzzeldeelnemers.
De juiste oplossing was: “Een heel fijne vakantie en tot de 
Dierdonkdagen.”
In totaal waren er 14 inzendingen waarvan 13 goede oplossin-
gen. Onder deze inzendingen is weer geloot. Deze keer heeft 
Gerard Bosman, Wnd. Voorzitter van de Wijkvereniging weer 
3 prijswinnaars getrokken die op 23-08-14 hun prijs hebben 
ontvangen. Op onderstaande foto, de gelukkige winnaars. 

Wij feliciteren de winnaars van harte met hun cadeaubon.

Niet gewonnen, of niet meegedaan dan krijg je deze 
maand een nieuwe kans en wel met de Gazetzoeker

De uitleg van de Gazetzoeker
Alle antwoorden op onderstaande vragen kun je vinden in 
deze Gazet. De letters in de gele kolom vormen de oplossing.

Veel puzzelzoek plezier. 
Waar moet de oplossing naar toe?
De oplossingen van deze rebus kun je bij voorkeur per mail 
met als onderwerp “kinderpuzzel” opsturen naar:

(redactie@dierdonk.org) of per post naar:
Gazet Kinderpuzzel
Schovenhorstweide 1,
5709 SG Helmond.

Deelname is weer mogelijk vanaf 7 jaar, 
tot dat je de basisschool verlaten hebt. 
Vermeld je naam, adres, telefoonnummer, 
leeftijd en of je een jongen of meisje bent. 
Onder de goede oplossingen verloten wij weer 
3 cadeaubonnen van € 10,00.
Uiterste inzenddatum is: vrijdag 12 septembers 2014.

Oplossing doodles spelletjespagina 23

Oplossing (Vul hier de antwoorden in)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1. Wie heeft het allemaal?
2. Hoe heet de scoutinggroep van dierdonk
3. Hoe is de voornaam van de persoon in de hobby van?
4. Wat is de achternaam van onze wijkagent.
5. Welke sport beoefenen de mensen b j onze geheimagent  pd7?
6. Hoe heet ons w jkhuis? 
7. Wie schrijft de column de hobby van....(achternaam)
8. Hoe heet onze club voor ouderen?
9. Wie is de wnd voorzitter van de wijkvereniging? (achternaam)
10. Hoe heet de pastoor van de H. Lambertusparochie? (achternaam)
11. Welke sport wordt op straat beoefend tijdens de dierdonkdagen?

12. Wat is de naam van de fotovereniging van dierdonk?
13. In we ke zaal vind je de draaiorgels?
14. Hoe heet de carnavalsvereniging in Dierdonk?
15. Wie schr jft de column Medi-Seinen? (achternaam)
16. Wat is de naam van de figuurtjes op de spelletjespagina?
17. Welke artiest treed op t jdens de dierdonkdagen? (voornaam)
18. Bij welk gilde werd Frans Stienen Ere-Koning op 13 juli?
19. Wie heeft het voor woord geschreven? (voornaam)

vlnr: Annelieke Sars, (inzet) Shanaya Gayadien en , Claudia do Livramento,
Annelieke kon niet aanwezig zijn.
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Horstlandenpark 4 Tel. (0492) 38 61 00
5709 MB Helmond 06 - 55 89 55 46

Gevestigd te Dierdonk

www.josvanheugten.com

Uw complete installateur voor:
V-ketels en onderhoudsabonnementen

rwar rverwarming
V

UW SPECIALIST IN:
COMPLETE BADKAMERS

EN VERWARMING

Complete badkamers Design radiatoren Complete tegelwerken

                 

Nieuw: Caresse boxsprings

Elektrisch 
verstelbaar

160x200  
compleet

nu  1695,=

 

  

 
 
 
 
 
 
 

Yoga brengt je in balans 
 
 
 
 
 
 

Dian van der Weiden 
kijk op www yoga-helmond nl  

of bel  06-55 327 968 
 

CMY

Rond klaslokaal
Jantje vraagt aan de school-
meester: 
"Meester, waarom is de klas 
niet rond?"

"Waarom zou de klas rond 
moeten zijn Jantje?"
vraagt de meester.

"Wel, dan zou ik nooit meer in 
de hoek kunnen staan, hé!" 
lacht Jantje"

MY

            2 2 9

            



De hobby van …Dian van der Weiden
We vragen de mensen achter de adver
tenties in ons wijkmagazine naar hun 
hobby of vrijetijdsbesteding. Dit keer 
komt Dian van der Weiden van Yoga 
Helmond aan het woord.

Goed voorbereid
Dian van der Weiden is meteen ent hou
siast als ik haar vraag over haar hobby 
te vertellen dus we maken snel een 
afspraak. En ik ben er zo, ze is ten slotte 
zo ongeveer mijn buurvrouw ... Ze blijkt 
goed voorbereid want ze heeft een 
lijstje gemaakt met de onderwerpen die 
ze graag ter sprake wil brengen. Haar 
hobby blijkt ze al van kinds af aan te be
oefenen: zeilen!

Van ouders geleerd
Dian woonde als 7jarig meisje met haar 
vader en moeder in Steenwijk. Zij gingen 
met haar zeilen in Giethoorn, het ‘Vene
tië van het Noorden’. Ze leerde er zelf 
een Polywood, een Flying Junior en later 
een BM 16 m2  besturen.
De familie verhuisde naar de Veluwe 
waar er veel minder van zeilen kwam. 
Nog later, toen haar vader bij Philips was 
gaan werken en de familie naar Eindho
ven verhuisd, werd er naar Drimmelen, 
in de Biesbosch getrokken voor zeiltoch
ten. Er werden altijd boten gehuurd en 
een van de eerste keren in Drimmelen 
zou vader wel eens tonen hoe de familie 
de boot in balans moest zien te houden 
tijdens het opstappen. Helaas, hij gaf 
een verkeerd voorbeeld want de boot 
begon te kapzeisen en even later dreven 
vader en alle losse onderdelen van de 
boot in het water….

Boot met kuipje
Dian leerde Bart kennen, de man waar 
ze later mee zou trouwen en met wie 
ze nu al vele jaren samen is. Dat moet 
wel via het zeilen zijn gebeurd want de 

ouders van Bart hadden een Friesche 
zee schouw. Deze boot werd een aan
tal jaren ook door Bart en Dian goed 
gebruikt maar toen ze gingen samen
wonen en er kinderen kwamen was er 
minder tijd voor zeilen. Toch hebben 
ze een aantal jaren later die boot flink 
opgeknapt en werd er weer veel mee 
gezeild. Nog later kochten ze een eigen 
bootje, een Randmeer. Op deze Rand
meer was een soort “tentje” over de 
kuip, wat zo net genoeg ruimte bood om 
in vele weekends met hun dochtertje 
door Friesland te zeilen en op de boot te 
blijven slapen.

Hongkong
Bart ging voor zijn werk naar Hongkong 
en nam uiteraard zijn gezin mee. Vol 
verwachtingen zijn Dian en Bart er naar 
de Yachtclub gegaan. De werkelijkheid 
bleek echter anders te zijn. Van ac
tief zeilen was nauwelijks sprake! Een 
bootboy haalde boodschappen, haalde 
de boot op en voer deze “voor” zodat 
iedereen vanaf de boulevard kon in
stappen. En vervolgens was het ook de 
bootboy die het schip zeilde…. Er werd 
verwacht dat je alleen ging zitten en je 
liet bedienen. Nog even hebben Dian 
en Bart overwogen een snelle Etchel te 
kopen om deze wel zelf te zeilen maar 3 
redenen deed hen er vanaf zien. Reden 
1: Hongkong ligt op een bewoonde rots 
en de haven ligt eronder. Het riool van 
Hongkong loopt gewoon het water in. 
Van de spatten kun je al ziek worden, val 
dus niet in het water! Reden 2: Buiten 
de territoriale wateren van Hongkong 
ben je snel een prooi voor piraten. Re
den 3: Bij de Yachtclub van Hongkong 
waren kinderen niet gewenst……

Wadden
Na Hongkong kon
den Dian en Bart in 

Nederland een Visserman Lemsteraak 
kopen. Een prachtige historische boot 
met veel nostalgische elementen. Met 
deze boot varen ze dikwijls op de prach
tige wadden en naar kleine plaatsjes 
in Friesland en Noord Groningen zoals 
Noordpolderzijl. Met al hun ervaring 
weten Dian en Bart inmiddels hoe zij 
het tij op de wadden moeten “lezen”, 
de invloed van de windrichting te be
oordelen, de krullen en kabbelingen van 
het water te interpreteren. De kans om 
op een zandbank terecht te komen is 
op de wadden immers groot en ook het 
droogvallen van het wad moet je niet 
overrompelen. Door de prielen (geulen) 
varen dus die zijn gemarkeerd met lange 
stokken! Dian geniet er zó van de vogels. 
In kleine groepjes komen ze aanvliegen 
op het droogvallend zand, de sterntjes, 
de kluten, de scholeksters. Even later 
zitten er duizenden.

Rust, ruimte
En dan dringt zich toch onherroepelijk 
de vergelijking op aan die andere passie 
van Dian: Yoga!
Als yogadocent leert zij haar cursisten 
hoe zij rust kunnen vinden en hoe zij in 
hun “zijn” kunnen komen. “Er is zoveel 
rust en ruimte op het wad”, zegt Di an, 
“en die stilte, het is een wonder, zo uit
gestrekt, zo mooi! Zelfs op de hoogtijda
gen van de vakantie zijn er soms maar 4 
bootjes. Als het eb is klim je via de lad
der uit de boot en dan kun je kilometers 
over het lege zand lopen. Heerlijk om 
daar tot rust te komen en dan alleen het 
“zijn” te voelen!”. 
Haar motto is “walk your talk”. Mij lijkt 
dat haar hobby een uitstekend visite
kaartje is.

Mirjam van der Pijl
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schoolreisje 

laatste schooldag 

waterschapsproject 

musical sponsorloop 

buitenspelen 

Basisschool  
Dierdonk 

rapport en portfolio 

Bij het uitkomen  
van deze Gazet is school- 

jaar 2014-2015 net van start gegaan.  
Toch nemen we jullie nog even mee naar 

 de laatste weken van schooljaar 2013-2014. Vele 
 activiteiten hebben gezorgd voor een memorabel 
einde van een heel prettig schooljaar. Op de aller-

laatste schooldag genoten we van de optredens 
van verschillende groepen en mochten we 

stichting KiKa verblijden met een fantastisch 
bedrag van €10.000,00! Al zingend werd de  

vakantie enthousiast ingeluid: 
“maar we hadden het samen zo fijn,  

het zou geen andere klas moeten zijn!” (5b) 
“klaar voor groep 8, op volle kr8!” (7b) 

kennismakingsmiddag 

afscheid 

ouderbedankmiddag 

adjudant van de Koning op bezoek 

wijkschoonmaakactie 

goede doelen 2013 2014 
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Rampetampers gaan weer beginnen

De vakantie is voorbij, op de dag dat 
deze Gazet op de mat valt gaat onze 
dansgroep weer verder met hun trainin-
gen voor het nieuwe seizoen. Dit is ook 
hard nodig want het lijkt nog ver weg 
maar carnaval 2015 komt snel dichterbij.

Op 1 november bijten wij de spits af 
en zullen wij de eerste Helmondse ver-
eniging zijn die hun prins en jeugdprins 
voor het jaar 2015 bekend maken. Voor 
Prins Ruurd Jan d’n Urste en Jeugdprins 
Werner d’n Urste is het einde van hun 
regering dus al weer in zicht. Het is heel 
vroeg maar zo hebben we zoals zo vele 
jaren weer de primeur en is het ook voor 
bevriende verenigingen mogelijk om bij 
ons aanwezig te zien en wij bij hen. Zo 
kan elke vereniging zich dan verheugen 
op een grote belangstelling. 

Ook is er al hard gewerkt aan het pro-
gramma voor de zittingsavond. Deze is 
op een amusement na al volledig inge-
vuld. Benieuwd wat u kunt verwachten 

op deze avond kijk dan snel op:
www.rampetampers.nl. 

De Rampetampers zijn naast carna-
valsvereniging ook een gezelligheids-
vereniging. We ontkomen er natuurlijk 
als vereniging niet aan om een aantal 

werkzaamheden uit te voeren. Soms 
gebeurd dit in kleine groepjes of soms 
ook met de hele vereniging. Denk hier-
bij het uitwerken van de ideeën voor 
de optocht, maar ook het ophalen van 
advertenties voor en het samenstellen 
en maken van ons boekje. Dit zijn werk-
zaamheden die door iedereen gedaan 
kunne worden, en waarvoor je geen lid 
hoeft te zijn van de Raad van Elf.  Uiter-
aard zijn leden voor de raad van Elf ook 
hartelijk welkom.

Momenteel zijn een aantal jongeren in 
deze wijk aktief in de jeugdwijkraad en 
in de Helmond Sport Buurt League. In 
deze League zijn ook punten te verdien 
bij activiteiten of werkzaamheden voor 
de wijk. Voor deze jongeren misschien 
een uitdaging om mee te denken en/of 
te werken over carnaval voor jongeren 
in de wijk.

Meedenken, (jeugd)lid worden of meer 
informatie bel dan met het secretariaat: 
0492-517210. Mailen kan ook:
secretariaat@rampetampers.nl of kijk 
op onze website www.rampetampers.nl. 

Helmond Sport Buurt League: tussenstand
Het is momenteel zomerstop voor de 
Helmond Sport Buurt League. Afgelo-
pen maanden zijn acht teams uit zeven 
wijken ‘de strijd’ met elkaar aangegaan. 
Het betreft de wijken Stiphout-Warande, 
Dierdonk, Rijpelberg, West, Oost, Bin-
nenstad en Noord 2x. Tijdens de Fami-
liedag van Helmond Sport vond er een 
algemene speelronde plaats. Op 29 au-
gustus gaat de competitie weer verder. 
Alle teams kunnen op basis van voetbal-
wedstrijden, Fair Play en buurtbijdragen 
punten verdienen. Buurtbijdragen zijn 
klusjes die de teams voor hun wijk doen. 
Graag informeer ik u over de huidige 
tussenstand.

Tijd voor een tussenstand
De ranking op basis van alleen de voet-
balwedstrijden:
1. Noord 1
2. Rijpelberg
3. Stiphout-Warande

Fair Play
Tijdens de wedstrijden wordt óók 
op Fair Play gelet. Teams krijgen hier 

punten voor. De volgende teams heb-
ben de meeste Fair Play punten behaald 
tot nu toe:
1. Stiphout-Warande
2. Oost
3. Dierdonk

Buurtbijdrage
Voor de buurtbijdrage krijgen de teams 
de meeste punten. De volgende teams 
hebben de meeste punten voor de 
buurtbijdrage behaald:

1. Noord 2
2. Noord 1

Pas aan het eind van de competitie 
kan er een definitief overzicht worden 
gemaakt. Alle punten worden dan ge-
wogen en meegenomen. Juist voor de 
buurtbijdragen zijn de meeste punten 
te behalen. Kortom, alle teams zijn nog 
volop in de race.

Maartje van Mensvoort
Manager PR & Communicatie

G
espeeld

W
inst

G
elijk

Verloren

P
unten

D
P

V

D
P

T

D
oelsaldo

Noord 1 9 7 0 1 21 79 20 59

Rijpelberg 9 6 0 2 18 67 27 40

Stiphout/Warande 9 5 1 3 16 70 33 37

Binnenstad 9 5 1 3 16 60 41 19

Noord 2 9 4 1 3 13 64 46 18

Dierdonk 9 4 0 5 12 70 60 10

West 9 1 0 8 3 44 98 -54

Oost 9 0 0 9 0 21 150 -129
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(Flexibel) huren centrum Helmond
- Representatieve locatie
- Flexibel huren
- Monumentale kantoorvilla
- Compleet gemeubileerde ruimtes
- Presentatieruimte beschikbaar
- Direct beschikbaar

Kijk voor informatie op:
www.egmondbeheer.nl
Of bel 0492 – 33 81 40

          

H

- Sloopwerken
- Verbouwingen
- Dakramen
- Kozijnen, ramen en deuren
- Hang- en sluitwerk 

- Dakwerken
- Carports 
- Renovaties
- Dakkapellen
- Onderhoud

      
                     Dakinspectie en dakgootreiniging € 47,50
         Dakinspectie, dakgootreiniging + kleine reparaties € 60,-
 Dakinspectie, dakgoot- en kapelreiniging + kleine reparaties € 110,-

E info@bouwbedrijfvanhout.nl                www.bouwbedrijfvanhout.nl
T 06-10743152   

WWW.HEUVEL.NL WÉRKT VOOR U

GRATIS WAARDEBEPALING
   
   

      

OSIRIS
UITVAARTZORG

BIJ EEN OVERLIJDEN  

0492 526177  
dag en nacht bereikbaar 

PERSOONLIJK
DESKUNDIG
BETROKKEN

RESPECTVOL
TRANSPARANTIE

EIGEN ROUWKAMERWWW.OSIRISUITVAARTZORG.NL  
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Medi-Seinen: 
nieuws vanuit Medisch Centrum Dierdonk

 

“KOPZORGEN”
U mag kiezen! “Hoofdpijn, reumatiek, 
waterleiding, gasfabriek”, een lied 
van Hans van Tol (1977). Of toch liever 
“De wereld staat te schreeuwen voor 
de ramen, maar hoofdpijn wurgt mijn 
geest met zulke tangen dat ik niet eens 
behoorlijk kan ontvangen de indruk-
ken die toch naar boven kwamen” een 
gedicht van Jan Kal ( 2006). Een heus 
dilemma lijkt mij! Persoonlijk ga ik voor 
Hans. Meesterlijk! “Hoofdpijn, reuma-
tiek, waterleiding, gasfabriek”. Kom er 
maar eens op!  Graag wil ik met u spre-
ken over hoofdpijn.
	 Bijna	 iedereen	 heeft	 wel	 eens	
hoofdpijn	 en	 meestal	 duurt	 dat	 kort.	
Volstrekt	 normaal.	 Sommige	 mensen	
hebben	 echter	 bovengemiddeld	 last.	
Hoewel	er	verschillende	soorten	hoofd-
pijn	 bestaan	 zijn	 “spanningshoofdpijn”	
en	 migraine	 de	 meest	 voorkomende.	
Bij	 spanningshoofdpijn	heeft	de	patiënt	
het	gevoel	alsof	er	een	strakke	band	om	
het	hoofd	zit.	De	spieren	van	de	schedel,	
nek	 en	 schouders	 zijn	 vaak	 gespannen	
en	pijnlijk.	Bij	deze	vorm	van	hoofdpijn	
spelen	 spanningen	 en	 stress	 of	 andere	
psycho-sociale	factoren	een	belangrijke	
rol.	 Maar	 spanninghoofdpijn	 kan	 ook	
veroorzaakt	 worden	 door	 een	 verkeer-
de	 lichaamshouding.	 Migraine	 is	 een	
matige	 of	 heftig	 bonzende	 hoofdpijn	
meestal	aan	een	zijde	van	het	hoofd	die	
vrijwel	altijd	gepaard	gaat	met	misselijk-
heid	en	braken.	Licht	en	geluid	worden	
slecht	 verdragen.	 Een	 migraine	 aanval	
kondigt	zich	vaak	van	te	voren	aan	in	het	
zien	van		flitsende	of	golvende	beelden	
of	 bepaalde	 lichtfiguren.	 Een	 migraine	
aanval	kan	4	tot	72	uur	duren.	Sommige	
patiënten	hebben	af	en	 toe	een	aanval	
en	 andere	 heel	 vaak.	 De	 oorzaak	 hier-
van	 is	 niet	 bekend.	 Migraine	 komt	 bij	

vrouwen	ongeveer	3	maal	zo	vaak	voor	
dan	bij	mannen.	Vrouwen	hebben	vaak	
last	 rondom	 of	 tijdens	 de	menstruatie.	
De	exacte	oorzaak	 van	migraine	 is	 niet	
bekend.	 Bij	migraine	 is	 sprake	 van	 een	
zekere	mate	van	aanleg.	Spanningen	en	
vermoeidheid	kunnen	een	migraine	aan-
val	 uitlokken.	 Ook	 bepaalde	 voedings-	
en	 genotsmiddelen	 worden	 vaker	 als	
uitlokkende	factoren	genoemd.	Denkt	u	
hierbij	aan	rode	wijn,	oude	kaas,	choco-
lade,	citrusvruchten,	vleesproducten	en	
chinees-indische	 gerechten.	 Door	 een	
hoofdpijndagboek	bij	 te	houden	kunt	u	
zelf	 uitlokkende	 factoren	 achterhalen.	
Enkele	 andere	 oorzaken	 van	 hoofdpijn	
wil	 ik	 slechts	 benoemen.	 Slechter	 zien,	
een	 neusbijholte	 ontsteking,	 gebits-
problemen,	 griep,	 koorts	 en	 overmatig	
gebruik	 van	 koffie	 en/of	 alcohol.	 Apart	
wil	ik	benoemen	en	benadrukken	hoofd-
pijn	 die	 in	 stand	wordt	 gehouden	door	
het	 overmatig	 gebruik	 van	 pijnstillers.	
Ten	 onrechte	 wordt	 hoofdpijn	 wel	 in	
verband	 gebracht	 met	 een	 verhoogde	
bloeddruk	of	beroerte.	Tegen	hoofdpijn	
zijn	 een	 aantal	 algemene	 adviezen	 te	
geven.	 Zorg	 voor	 een	 regelmatig	 leven	
met	momenten	 van	 ontspanning.	 Voor	
een	 goede	 algemene	 conditie	 en	 vol-
doende	 beweging.	 Frisse	 lucht	 en	 een	
goede	 nachtrust	 zijn	 belangrijk.	 Let	 op	
uw	 (werk)houding	 en	 probeer	 deze	 zo	
nodig	te	veranderen.	Matig	het	gebruik	
van	 koffie	 en	 alcohol.	 Gebruik	 pijnstil-
lers	op	een	verantwoorde	manier.	Neem	
contact	op	met	uw	huisarts	wanneer	de	
hoofdpijn	ondanks	genomen	maatrege-
len	niet	verdwijnt.	Wanneer	u	een	zware	
hoofdpijn	 krijgt	 die	 u	 niet	 eerder	 heeft	
gehad.	 Als	 u	 zonder	 enige	 aanleiding	
een	snel	opkomende,	heftige	hoofdpijn	
krijgt,	waarbij	u	zich	erg	ziek	voelt.	Wan-
neer	 u	 heftige	 hoofdpijn	 krijgt	 na	 een	
ongeval.	 Als	 u	 informatie	wilt	 over	 het	
hoofdpijndagboek	of	wanneer	u	dit	wilt	
bespreken.	Wanneer	er	andere	klachten	
zijn	waarover	u	ongerust	bent.
“Hoofdpijn, reumatiek, water leiding, 
gasfabriek”! Ik ben zeer benieuwd naar 
uw keuze. Over smaak valt te twisten!

Graag tot een volgende keer, en moge 
het u tot die tijd meer dan goed gaan!

Math. Strijbos, huisarts MC Dierdonk
Ook te volgen op twitter: @MathStrijbos 
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September 2014 in het Annathater
Donderdag 4 september; auditie voor produc
tie  groep Jeugdtheaterschool  Annatheater
Op donderdag 4 september om 19.00 uur houdt Jeugd
theaterschool Annatheater audities voor de theaterproductie
die in oktober 2015 zal worden gespeeld.
Wil jij graag meedoen in deze theatervoorstelling? In deze
groep krijgen kinderen en jongeren de mogelijkheid om hun 
talent te laten zien en te ontwikkelen. Lavínia Germano biedt
inspiratiebronnen, thema’s en toneelteksten aan. Mensen
uit andere disciplines, zoals zang, dans en beeldende kunst,
worden ook bij de voorstelling betrokken.
De repetities zullen plaatsvinden vanaf 18 september elke
donderdag van 19.00 tot 21.00 uur en in overleg een aantal
keren in het weekeinde.
De auditie wordt in het Annatheater gehouden op donderdag
4 september van 19.00 tot 21.00 uur. Op donderdag 28 augus
tus om 19.00 uur is er een informatieavond voor geïnteres
seerden en ouders. 
Meer informatie over de auditie en de cursussen van onze
Jeugdtheaterschool: Lavínia Germano, tel: 0492 54 75 73 /
Ilaviniagermano@annatheater.nl

Vanaf 15 september gratis proeflessen acteren 
op de Jeugdtheaterschool Annatheater
Altijd al eens op de planken willen staan om zien of er een
acteur in je schuilt?
In de week van 15 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: Lavínia Germano, tel: 0492 54 75 73,
email: Ilaviniagermano@annatheater.nl

Maandag 22 september: Kom toneelspelen in 
het Annatheater! Gratis proefles acteren voor 
volwassenen.
Traditiegetrouw geeft het Annatheater in het najaar en straks
ook in het voorjaar een acteertraining aan volwassenen.
Dit seizoen staat in het teken van het leren improviseren.
In de najaarcursus die op maandag 22 september begint
worden de basisvaardigheden van het improviseren getraind.
Je experimenteert met samenspel, het verzinnen van perso
nages en het bedenken van scènes. Je leert om met een open

houding en zonder vooropgezet plan in een spelsituatie te
stappen.
data en tijd gratis proefles: maandag 22 september van 19.45
tot 21.30 uur.
voor meer informatie: Lavínia Germano, tel: 0492547573,
email: Ilaviniagermano@annatheater.nl, rubriek cursussen.

HET ANNATHEATER GAAT EEN TONEELVOOR
STELLING MAKEN OVER DE ANNAWIJK
In de loop der jaren is er veel gebeurd in de Annawijk.
Verscholen achter het spoorwas het altijd het ondergeschoven
kindje van Helmond. De Annawijk veranderde voortdurend,
vaak zonder inspraak van de bewoners.
Met de geschiedenis en de verhalen wil toneelgroep Vreemd
Beest, het huisgezelschap van het Annatheater, nu een
voorstelling maken. Eerst willen we kijken of er animo vanuit
de wijk is. We zijn op zoek naar mensen die verhalen of oude
foto’s hebben. We zoeken ook gewoon mensen die mee
willen helpen. Het belangrijkste thema is het effect van het
snel veranderende landschap op de mensen in de Annawijk.
Op 8 september om 20.00 uur is er een informatiebijeenkomst
in het Annatheater, waarbij iedereen van harte welkom is.

Het Annatheater is gelegen aan de Engelseweg ter hoogte van 
het NS-station.
Het adres is Floreffestraat 21a, Helmond. 
Telefoon: 0492 475255, 
e-mail: info@annatheater.nl 
Voor meer informatie kijk op:
www.annatheater.nl. 
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Scouting Paulus: van alles en nog wat

Kampen en openingsweekend
Het is weer voorbij die mooie zomer, en 
we kunnen zeggen dat de zomer mooi 
is geweest. ik wil nog heel even terug
kijken op onze zomerkampen waar over 
ik de laatste keer geschreven heb. Ik wil 
elke speltak even de revue laten pas
seren en een puntje aantikken met na
tuurlijk een bijbehorende foto. 

De Bevers zijn naar Drunen geweest en 
hebben zicht uitstekend vermaakt in 
speeltuin Duinoord.
De Welpen hebben op hun zomerkamp 
het thema Expeditie Robinson gehad en 
dan is overleven een must en dat hoort 
slapen in de openlucht onder een sim
pel plastic zeiltje er zeker een keertje bij. 
De Scouts zijn naar Hoenderloo gefietst 

en hebben daarbij heel wat bagage mee 
genomen in de vrachtwagen, middels 
een prijsvraag kwamen we er achter 
dat er in de vrachtwagen 4982 kg aan 
bagage is mee genomen. 
De Explorers zijn zoals bekend naar Ter
schelling gefietst en hun hoogtepunt 
van het kamp was toch wel het blokar
ten op het strand.
Nu staat op 293031 augustus ons 
ope ningsweekend in Someren voor de 
deur, een weekend waarbij we met de 
gehele groep op pad zijn en het seizoen 
20142015 gaan opstarten. Het wordt 
weer een bijzonder seizoen omdat we 
volgend jaar in 2015 alweer 65 jaar be
staan. En met pensioen gaan dan doen 
we nog lang niet …

Dierdonk dagen
Scouting Paulus heeft al meerdere 
malen zijn opwachting gemaakt op de 
Dierdonk dagen en ook dit jaar zullen wij 
weer aanwezig zijn om bezoekers kennis 
te laten maken met onze vereniging. 
Bij het schrijven van dit artikel weten 
we nog niet wat we gaan doen tijdens 
de dierdonkdagen maar we gaan zeer 
een paar leuke scouting activiteiten la
ten zien. Maar we willen ook graag de 
ouders van de jongere kinderen kennis 
laten maken met scouting, want zon der 

deze ouders heb
ben we ook geen 
scouting. Kinderen 
in de leeftijd van 
410 jaar oud we
ten vaak nog niet 
wat er allemaal te 
halen is op vere
ni gingsgebied en 
daardoor zijn het 
vaak de ouders 

die een eerste keuze maken bij welke 
vereniging hun zoon of dochter lid gaat 
worden. Daarom willen wij graag kinde
ren en ouders uitnodigen om mee te ko
men doen tijdens deze dierdonkdagen 
en “beleef het scoutinggevoel”. 
Hebben we een beetje uw interesse ge
wekt voor de bevers, laat dan uw zoon 
of dochter eens komen kijken tijdens de  
inloopavonden in september 

Bever inloopavonden. (vrijdagavond)
In september organiseren we enkele 
vrije inloopavonden, uw kind kan dan 
zonder enige verplichting komen kijken 
en mee doen om te ervaren of bever 
zijn ook iets voor hem of haar kan zijn. 
Probeer het eens en kom eens binnen, 
u hoeft uw kind daarvoor niet aan te 
melden!! 
vrijdag 12  sept. van 18.30 – 20.00 u. 
vrijdag 26  sept. van 18.30 – 20.00 u. 
vrijdag 3 oktober van 18.30 – 20.00 u. 

www.facebook.com/scoutingpaulushelmond 
www.scoutingpaulus.com
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Maak kennis met de ondernemers in Bakel en weet dat 
klantvriendelijkheid en service bij hen hoog in het vaandel staan!

24/7bereikbaar
Óok voor 
autoverhuur
Auto Mertens verhuurt ook
(bestel-) auto’s. 
Kijk op de website voor 
een volledig overzicht 
van onze huurauto’s.

www.automertens.nl

            Schoolstraat 6
5761 BV  Bakel

 www.drogisterijkanters.nl

Voor een goed en gezond advies
              voor groot en klein,

 Drogisterij Kanters-
                            Habraken

Weet ú het al?
Bakel heeft

het allemaal!

4  Audio/video   4  Witgoed 
4  Telefonie        4  Reparaties
4  Satelietontvangst

v.d. Poelstraat 17 • 5761 BW  Bakel • 0492-341280

      Elektro Verberkt,    
   al jaren een begrip 
in Bakel en omgeving

Door onze service, in combinatie met een uitstekend aanbod van 
consumenten-electronica en huishoudelijke apparaten, zijn wij in 
staat U door onze persoonlijke benadering en een zeer goede  
prijs/kwaliteitsverhouding, goed van dienst te zijn.

Voor uw frietwagen-catering 
op locatie 

Johan Slegers

info@johanslegers.nl
Tel. 06 537 604 75

ook autosleutels met 

startonderbreker

 VAN TIEL
 

 BAKEL

 

  KLAAR TERWIJL U WACHT

VAKANTIE   TIP

EXTRA    SLEUTEL

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Het is weer genieten
van dagelijks verse 

mosselen
 bij:

            



Tot ziens in Bakel!

4   Audio/video 
4   Witgoed
4   Telefonie 
4   Reparaties 
4   Satelietontvangst

v.d. Poelstraat 17 • 5761 BW  Bakel • 0492-341280

Openingstijden

uur

uur

12:00 

18:00 

iedere Zondag 

Schoolstraat 6   5761 BV Bakel  0492-341643

Drogisterij Kanters-Habraken

Tot ziens in Bakel!
Op DinsDagmiDDag zijn wij geslOten

Schoolstraat 23 • 5761 BV Bakel • T (0492) 345161

Vlees zoals 
Vlees bedoeld is...

 Groente & Fruit 
José 

Voor al uw groente, fruit, salades 
en maaltijden uit eigen keuken. 

Van de Poelstraat 10 A 
5761 BW BAKEL 

T: 0492-341331, F: 0492-340342 
E:groenteenfruitjose@kpnmail.nl 

 

 

  arming                •  B d ame s complee
                                              Zi k  & Koperw
                  

• Centrale verwarming                •  Badkamers compleet
• Airco                                            • Zink- & Koperwerk
• Water, Gas & Sanitair            • Bitumen Dakbedekking

Jaspersinstallaties.nl

Vlomanshof 16
5761 JA Bakel
06-41499703

info@flinkersbouw.nl         

www.flinkersbouw.nl

Magazijn-seizoens 
opruiming!

Tot 60% korting
op verschillende

artikelen

Sieraden en 
Accessoires

Van de Poelstraat 1 • 5761 BW Bakel 
0492-344291 • www.2byoux.nl 

‘Like’ en ‘deel’ 2Byoux op 
Face-book en maak elke maand

 opnieuw kans op een mooi 
nieuw artikel van ons!!!

            



Zomaar een dagje: Dierenkliniek Brouwhuis

Door het oog van de naald
Vanuit de wachtkamer keek mij een 
íets te dikke Border Collie genaamd 
Amy vrolijk hijgend aan. Een trotse 
eigenaar zat ernaast en keek mij 
al even hoopvol aan. “Hoe doet ze 
het nu?” vroeg ik hem terwijl ik het 
antwoord eigenlijk niet eens hoefde af 
te wachten. Amy kwam vrolijk op mij 
afgelopen en likte mijn handen. Twee 
weken daarvoor was het nog een heel 
ander verhaal.

Het Pinksterweekend had ik dienst 
en het was tegen de avond van 2e 
pinksterdag dat ik door de eigenaar van 
Amy werd gebeld met de vraag wat hij 
nog kon doen …  ‘s Middags was hij gaan 
wandelen samen met een aantal andere 
mensen met hun honden in het bos. Het 
was die middag behoorlijk warm. Zoals 
gewoonlijk sloofde Amy zich lekker uit 
maar omdat er best een paar kilo’tjes 
afmochten zag niemand daar het gevaar 
van in. En dat hijgen … och dat deed ze 
de laatste tijd toch altijd al als ze zich 
even moest inspannen.

Pas toen Amy ging liggen en geen stap 

meer verzette begonnen er alarmbellen 
af te gaan. De eigenaar kwam tot de 
conclusie dat er mogelijk sprake kon 
zijn van oververhitting en heeft samen 
met zijn broer Amy vanuit het midden 
van het bos naar huis gedragen. 46 kg!!! 
Thuis aangekomen werd ze onmiddellijk 
onder de koude douche gezet.

Dat was inmiddels al 3 uur geleden en 
nog steeds was ze heel snel aan het 
ademen en wilde ze niet lopen. Omdat 
ik met nog 2 andere patiënten bezig was 
die wat meer tijd vergden dan normaal 
en het idee had dat deze eigenaar graag 
nog wat adviezen wilde hebben gaf ik 
de raad om vooral water over de tong 
en poten te laten lopen en bovendien 
te zorgen dat er een ventilator werd 
geplaatst om voor luchtverplaatsing te 
zorgen. Ondanks dat het 21.00u was , 
was het nog steeds drukkend benauwd. 

Een 1/2 uur later belde de eigenaar 
opnieuw op met de vraag of hij langs 
mocht komen omdat het nog steeds 
niet beter ging. Natuurlijk liet ik hem on
mid dellijk komen en behandelde onder
tussen de patiënt met de bijt wonden 
verder.

Toen de eigenaar van Amy bij de praktijk 
arriveerde bleek dat Amy met een 
brancard vervoerd moest worden en 
nog steeds totaal niet aanspreekbaar 
was. De lichaamstemperatuur bleek 
on  danks alle verstreken tijd en koel
pogingen op dat moment 40.6 graden 
en inmiddels waren we al 5 uur verder 
mét koelen!  Het probleem was dat Amy 
door het snelle hijgen zoveel warmte 

produceerde dat ze niet in staat was om 
af te koelen. Uit het feit dat ze nergens 
meer op reageerde kon de conclusie 
worden getrokken dat de temperatuur 
zo hoog moest zijn geweest dat er 
mogelijk sprake was van schade aan 
hersenen, lever, nieren en darm. Die 
zijn namelijk slecht bestand tegen een 
lichaamstemperatuur die boven de 42 
graden komt. 

Onmiddellijk behandelde ik Amy tegen 
shock en begon haar te koelen met een 
grote ventilator in onze koele opname. 
Er werd via infusen vocht toegediend. 
En toen moesten we afwachten....

Twee dagen heeft Amy alleen maar 
plat op haar zij gelegen, nauwelijks 
aanspreekbaar. We behandelden haar 
met medicijnen en spoelden haar goed 
door met infusen. Bloedonderzoek liet 
zien dat de beschadiging van lever en 
nieren aanzienlijk was omdat ze zelfs 
te hoog waren om door onze bloed
analyseapparatuur te worden afgelezen. 
De derde dag begon het een klein beetje 
beter te gaan en vanaf dat moment ging 
ze dagelijks weer een beetje vooruit. 
Ze heeft tot vrijdag infusen gehad en 
toen was ze zover dat ze het weekend 
weer naar huis mocht om verder aan te 
sterken en de week daarop hebben we 
haar bloed nog een keer onderzocht. 
Hoewel nog steeds verhoogd bleken 
de lever en nierenzymen behoorlijk te 
dalen naar normalere waardes.

Ondanks dat er nog steeds sprake kan 
zijn van blijvende schade lijkt Amy 
vandaag toch weer bijna de oude te zijn.

Wij wensen een superbezorgde maar 
ook dankbare eigenaar en een bijzonder 
blije Amy nog heel veel fijne tijd samen 
en zijn er echt wel trots op dat de 
inspanningen van iedereen van ons 
team heeft mogen bijdragen aan dit 
bijzondere resultaat.

Wat je zegt: “Door het oog van de 
naald.....”.

Geert Moorman, dierenarts

Wilt u meer weten over dieren kliniek 
Brouwhuis? 
Kijk dan op www.dierenkliniek.com of 
volg ons op onze Facebookpagina.
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ATB Helmtocht Tourclub ‘81 Helmond
Op zondag 19 oktober 
2014 organiseert Tour-
club ’81 Helmond voor 
de 20e keer een veldtour-
tocht. Dit jaar met 3 af-
standen: 25, 36 en 48 km.

De 25 km tocht is nieuw en speciaal bedoeld voor de begin-
nende mountainbikers waardoor de snellere rijders de moge-
lijkheid krijgen op hun eigen traject lekker door te rijden.

De start- en finish is bij scouting Rijpelberg, Berkendonk 91, 
5703 KB, Helmond (vlakbij de Berkendonk).  Start tussen 
08.30 uur en 10.00 uur . Bij het inschrijven wordt naast het 
handmatig inschrijven ook gebruik gemaakt van Scan en Go. 
NTFU leden betalen € 3,-, niet leden € 4,-, jeugd tot 16 jaar 
gratis!

Degenen die met de auto komen: we hebben een gemakkelijk 
te bereiken parkeerplaats voor u nl. de parkeerplaats Ber-
kendonk aan de Raktweg nabij de Deurneseweg/Helmondsin-
gel te bereiken via de N270. De route naar de parkeerplaats 
is vanaf alle toegangswegen bewegwijzerd met de bekende 
NTFU pijlen. Voor de navigatie het volgende adres: Raktweg 
5703 KE Helmond.

De Helmtocht zelf is met rode NTFU-pijlen aangegeven en 
loopt door de prachtige omgeving van het Bakelsbos, Dier-
donk, Bakelse Beemden, Bakel, Zandbos, Vlierdense bossen 
en Berkendonk en komt uiteindelijk weer terug bij de blokhut 
van de scouting. Halverwege de tocht is een rustplaats inge-
richt waar onder het genot van een versnapering het eerste 
deel van de route besproken kan worden.

Na afloop bestaat de mogelijkheid om de fiets af te spuiten en 
kunt u nog een kop koffie of andere versnapering gebruiken in 
de blokhut. 

Voor meer informatie zie www.tc81.nl

Van alles wat

  

          

         

    

   

                                     

   
     

  

           
         
           

       
      
    

Van 
Zaterdag

20 september
tot 6 oktober 

2014

Bezoek ons
van 13.00 tot 17 00 

op Zaterdag en Zondag

en op
afspraak

Tentoonstelling

Muziek

Revue

Zaterdag 20-9 14.00u opening door Burgemeester E. Blanksma
Woensdag  24-9 19.50u Revue, Entree € 5,00 incl kopje koffie/thee

Donderdag 25-9 19.50u Revue, Entree € 5,00 incl kopje koffie/thee

Zaterdag     4-10 20.00u Hellemond drèèijt dur, Entree € 5,00
Tentoonstelling is geopend op zaterdag en zondag van 13.00u tot 17.00u
en door de week op afspraak , Entree € 3,00 incl kopje koffie/thee of glas fris

      

Kaarten voor de Revue 

en Hellemond drèèijt dur

verkrijgbaar bij het VVV

Gaviolizaal

www.draaiorgelshelmond.nl                                     info@draaiorgelshelmond.nl

             

      

de Helmondse Mondharmonica Vereniging 

presenteert:

Op zondag 14 september van 14.00 tot 16.00 uur

in de Gaviolizaal
Een Mondharmonica concert afgewisseld met de 

heerlijke klanken van onze draaiorgels. 

Toegang Gratis.

De Aarlese Revue

Woensdag  24-9 19.50u Revue, Entree € 5,00 incl kopje koffie/thee

Donderdag 25-9 19.50u Revue, Entree € 5,00 incl kopje koffie/thee

Kaarten voor de Revue 

verkrijgbaar bij het VVV

Gaviolizaal

www.draaiorgelshelmond.nl                                     info@draaiorgelshelmond.nl

Zo was ons optreden
bij de viering van  

50 JAAR BEVRIJDING

     Nu bij 70 jaar bevrijding, zal het
   heel anders zijn, maar ook heel mooi
   We brengen nu op 24 en 25 september 2014
in de Gaviolizaal in Helmond met 22 personen,
liedjes en sketches die alleen betrekking 
hebben op  DE BEVRIJDING
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Stichting Draaiorgels Hel-
mond organiseert:

• 14 september: concert Helmondse 
Mondharmonica Vereniging 14.00u.

• 20 september tot 6 oktober de ten-
toonstelling 70 jaar bevrijdingsmuziek

• 24 en 25 september: Bevrijdingsrevue 
met de Aarlese Reveu 19.50 u.

Vakbekwaamheid imker
“Imkersvereniging Helmond e.o.” start 
een nieuwe “Vervolgcursus Bijenteelt” 
op om de kennis en vaardigheden van 
imkers te vergroten.Daardoor zullen zij 
beter in staat zijn om de problemen in 
de bijenteelt op te lossen. 
In oktober 2014 start de cursus en 
deze loopt door in 2015. Bij voldoende 

resultaat komt men in aanmerking 
voor het officiële diploma van de 
Nederlandse Bijenhouders Vereniging. 
Op zondag 21 september 10.30 uur is 
er een informatiebijeenkomst in de 
Bijenhal in het stadspark de Warande in 
Helmond.
Voor verdere informatie over de cursus: 
zie www.imkersvereniginghelmond.nl
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ENGELSEWEG 221A
5705 AE HELMOND     TEL. 0492 - 53 76 93

Konings
voor Verf en Behang

Korting op voorraad behangAltijd

 25%

             

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

•  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

boor r

r ou

Jub n

Kijk op onze site voor meer informatie

Bleriotstraat 1 - Helmond - T.: 0492-59 91 71

www.drukkerij-noten.nl

            



Parochie H. Lambertus

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

Bereikbaarheid:

Centraal parochiekantoor: Tolpost 1, 5701 HE Helmond. 
(ingang onder de kerktoren Jozefkerk)  
( 0492 – 522109 (werkdagen 9.30-12.30)

Pastorieën: 
 Bakelsedijk 1, 5701 HA Helmond. ( 0492 - 477255
 
E-mail: parochie@heiligelambertus.nl. 
Website: www.heiligelambertus.nl 

Eerste Communie 2015
Geloof is erg belangrijk in het leven 
van ook jonge mensen. De H. Mis is 
de aanwezigheid van God en de lessen 
Eerste H. Communie  zijn een kans om 
te groeien in geloof. Met het hele gezin.

Ons aanbod is dit jaar compleet nieuw 
en een kans voor het hele gezin.

Veel ouders zijn eerlijk. Zij zeggen: ‘Wij 
geven ons kind op, maar zelf weten we 
niet zo veel van ons geloof’.  Het com-
munieproject is  een aanbod voor het 
hele gezin en dus niet voor alleen de 
communicant. Als je kiest mee te doen, 
dan doet je hele gezin mee. Misschien 
zeggen ook jullie na afloop: ‘Voor ons 
allemaal is het een belangrijke tijd ge-
weest, want we hebben God méér erva-
ren’. 

Informatie en aanmelden:
1. Het begint met een persoonlijk 
intakegesprek. U kunt daarvoor een 
afspraak maken (tot uiterlijk 22 
oktober 2014), door te bellen  naar het 
parochiekantoor 522109 (maandag t/m 
vrijdag 09.30-12.30 uur); 

• Als uw kind buiten de parochie 
gedoopt werd, dan een doopbewijs 
meenemen. Dat is op te vragen bij 
het secretariaat van uw parochie 
destijds.

• U krijgt bij het intakegesprek een 
inschrijfformulier. Of meteen invul-
len (met contante betaling € 55) of 
later, maar uiterlijk op 12 november.   

2. Het intakegesprek (max. 30 minuten) 
is bedoeld om uitleg te geven;
Dit gesprek is overdag en volgens 
schema op  29-10, 30-10, 3-11, 5-11 of 
6-11;

* Kinderen uit de groepen 4 zijn welkom 
(Helmond-Centrum, -Oost, -Noord, 
Dier donk, Brouwhuis en Rijpelberg);
* Wie zich na 22 oktober meldt is te laat 
en kan uiteraard in 2016 wel meedoen. 

Deelname vraagt om inspanning 
1. We starten met een Open Dag op 

zaterdag 13 december in De Fonkel.  
2. De zondagochtend is ons uitgangs-

punt: H. Mis + les/bijeenkomst. 
3. Op 5 zondagochtenden komt u naar 

de Jozefkerk voor de Heilige Mis 
(09.30 u), aansluitend is er les voor 
de communicanten (10.30-11.30  
u), tegelijkertijd een bijeenkomst 
voor de ouders (in basisschool 
de Vuurvogel 10.30-11.30 u) en 
kinderopvang (basisschool de 
Vuurvogel, 10.30-11.30 uur).

4. In de ‘Goede Week’ zijn er speciale 
communicantenvieringen (voor het 
hele gezin)  U ontvangt t.z.t. een 
compleet lesschema;  

• Afwezigheid tijdens een zondag
ochtend is bij ons niet mogelijk;

• De H. Mis met eerste H. Communie 
is in verschillende kerken;

• De eerste ‘leszondag’: 11012015

Vormsel 2015: nu aanmelden!

In het sacrament van het Vormsel 
geeft God kracht en bezieling. Zo wil 
Hij helpen uit te groeien tot een in alle 
opzichte volwassen persoon. Leerlingen 
uit groep 8 (of ouder) zijn welkom.

Aanmelden kan tot uiterlijk 10 oktober 
2014. Het inschrijfformulier is te down-
loaden via onze website 
www.heiligelambertus.nl. 

Alleen volledig ingevulde formulieren 
worden in behandeling genomen. Na 
ontvangst van het inschrijfformulier 
ontvangt u een schema met data en 
tijden. Na ontvangst van de betaling is 
de inschrijving definitief. 
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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 ge legenheid om in de kerk 
andere gemeente leden te ontmoeten. 
Voor de basisschoolleeftijd is er een 
kindernevendienst.

In de wijken zijn enkele gemeenteleden 
aanspreekpunt voor vragen en acti vi tei
ten. 
Voor Dierdonk bestaat het wijkteam uit:
Ds. Corine Beeuwkes – van Ede
Speelweide 44, Bakel, 
	 	 	(			085-7604455
Hilgert Bos
Berkenheuveldreef 22 (	528741
Joke van der Vange
Arcenlaan 10	 	 (	559372
Cathy Erbrink
Berkenheuveldreef 5 (	558281
Fien van Duren, diaken 
Ockenburghpark 78 (	514120

Kijk voor meer informatie op de site van 
de Bethlehemkerk: 
www.bethlehemkerkhelmond.nl

Fietstocht door Helmond in 
het kader van duurzaamheid
De taakgroep Zwoe organiseert op 
zaterdag 20 september a.s een fiets
tocht door Helmond. Er worden plekken 
bezocht waar duurzame voeding wordt 
geteeld of geproduceerd. Er wordt 
gestart om 13.30 uur bij de Bethlehem 
kerk en we zijn om ongeveer 16.30 uur 
terug.
De fietstocht wordt aangeboden aan 
onze nieuwe dominee Corine Beeuwkes 
  van Ede.
We nodigen u van harte uit om met ons 
en haar mee te fietsen. 
U kunt zich opgeven bij Piet Vree, bij 
voorkeur per email: 
zwoe@bethlehemkerkhelmond.nl

Ontmoetingsgroep voor 
nabestaanden na overlijden 
partner.
Stichting Rouwbegeleiding Helmond 
e.o. “Omzien naar elkaar” start, bij 
voldoende aanmeldingen, in de derde 
week van september 2014, met een 
nieuwe ontmoetingsgroep voor na be
staanden die hun partner een half a ar 
of langer geleden verloren hebben. 
Lotgenoten kunnen elkaar in deze groep 
tot steun zijn bij het verwerken van hun 
verlies en bij het zetten van de eerste 
stappen naar een ander leven.
Een groep van maximaal acht deel
nemers/sters, komt acht keer bij 
elkaar op dinsdagmiddag van 14.30 tot 
16.30 uur in het Gezondheidscentrum 
Leonardus, Wethouder Ebbenlaan 131 
in Helmond.
Aanmelding voor september 2014, 
dit in verband met het intakegesprek, 
(kennismaken) voor aanvang van de 
start van de groep. De begeleiders 
hebben een opleiding gevolgd bij 

Landelijk Steunpunt Rouw (LSR). De 
ontmoetingsgroepen zijn een initiatief 
van de gezamenlijke kerken in Helmond, 
maar staan open voor iedereen, kerke
lijk of niet kerkelijk, uit Helmond en 
omgeving.
Voor meer informatie en/of aanmelding: 
Mieke Diepstraten 0492 551940
www.rouwbegeleidinghelmond.nl; 
info@rouwbegeleidinghelmond.nl

PKN - JOP
“Elk kind en iedere jongere weet zich 
geliefd door God.” Dat is een verlangen 
van veel ouders en grootouders voor 
hun kinderen en kleinkinderen. 
JOP, Jeugdorganisatie van de Prote
stantse Kerk deelt dit verlangen. En 
juist daarom helpt JOP b ij de geloofs
opvoeding. Want geloofs opvoeding 
is niet alleen op zondag in de kerk, 
maar is van alledag. JOP ontwikkelt 
verschillende manieren om hiermee als 
gezin aan de slag te zijn. Het magazine 
‘Moments’ is daar een voor beeld 
van, maar ook de Samenleesbijbel. 
Op drie manieren kunnen gezinnen de 
Samenleesbijbel gebruiken, waarbij 
ook verhalen aan bod komen die 
niet vaak gelezen worden. Bij ieder 
Bijbelgedeelte staan gespreksvragen, 
opdrachten en interessante weetjes. 
De Samenleesbijbel verschijnt in 2015 
en JOP heeft de verwerkingsvormen 
gemaakt. Dat zijn de vrolijke en 
verdiepende opdrachten om samen te 
doen. 
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Lid worden van de wijkvereniging
Waarom lid worden van 
de wijkvereniging?

Op dit moment zijn circa 400 gezinnen 
lid van Wijkvereniging Dierdonk. Dit is 
een mooi aantal maar waarom zou u 
niet ook lid worden?  De Wijkvereniging 
initieert en steunt een groot aantal 
activiteiten in onze mooie wijk. 

Een greep uit de activiteiten:
 De Jeugddisco voor onze jongere 

wijkbewoners.
 De Classic Hits Night voor de oudere 

jongeren in de wijk.
 Moet Niks, de vereniging voor de 

oudere wijkbewoners die regelmatig 
uitstapjes organiseert en ook de ou-
dere wijkbewoners bijspijkert mid-
dels de Computerclub

 De Knutselclub voor de creatieve 
jonge Dierdonkers

 Toneelgroep Maskerade, die in 2012 
een prachtige opvoering verzorgde 
van ‘One flew over the cuckoo’s nest’. 

 Didoko, het koor dat in 2014 alweer 
10 jaar bestaat

 Country-line dance, “The Silver Valley 
Countryline Dancers” dansen voor 
het elfde jaar in Parkzicht. 

 Voortuinenwedstrijd
 Dartteam Parkzicht ‘07
 Fotoclub Fotodier
 Kunst in Dierdonk (KiD)
 Creativiteitsworkshops
 Dansgroep voor de jeugd
 Drama en musicalles voor de jeugd
 Hondenwinterwandeling
  Tafeltennis

De wijkvereniging steunt ook de Stich-
ting Dierdonk Dagen die elk jaar Dier-
donk laat bruisen

Het lidmaatschapsgeld wordt gebruikt 
om deze activiteiten te behouden en 
om nieuwe initiatieven te kunnen steu-
nen. Een belangrijke informatiebron is 
het wijkblad Gazet dat tevens onder de 
wijkvereniging valt. Ook via de website 
www.dierdonk.eu en de wijkinforma-
tieborden proberen we iedereen op de 
hoogte te brengen en houden van de 
activiteiten in de wijk.

Korting

Lid worden kan ook voor u een financi-
eel voordeel opleveren. Deelname aan 
bovengenoemde activiteiten kost na-
melijk soms geld. Leden van de wijkver-
eniging betalen dan minder. De korting 
kan oplopen tot wel € 10,00 terwijl het 
lidmaatschap voor een heel jaar voor 
het hele gezin slechts € 13,50 kost. De 
kortingen gelden bij de knutselclub, 
toneelgroep, koor, fotoclub, creativi-
teitsworkshops, dansgroep, drama en 
musical en tafeltennis.

Ook deelt de wijkvereniging gratis con-
sumptiebonnen uit aan de leden tijdens 
de Classic Hits Nights en tijdens de feest-
avond van de Dierdonk Dagen (6 septem-
ber met George Baker).Zie pag. 11.

Regelmatig geven we gratis kaarten weg 
voor bijvoorbeeld de zittingsavond van 
de Rampetampers, een voorstelling van 
Maskerade of zoals in mei een uitvoe-
ring van een kwintet van Philharmonie 
Zuid-Nederland.
Vanwege het 15 jarig bestaan van de 
wijkvereniging steunen we dit jaar 
allerlei buurtinitiatieven. Elk gezin dat 
lid is, krijgt € 13,50! Het enige dat u 
moet doen, is de activiteit aanmelden, 
zie elders in deze Gazet. (mail naar  
secretariaatwijkvereniging@dierdonk.eu)

Word lid

Bent u enthousiast geworden en wilt u 
lid worden, knip dan de bon uit en le-
ver die in of geef u  op via de website   
www.dierdonk.eu. Alvast hartelijk dank 
daarvoor.

Bestuur van Wijkvereniging Dierdonk

Lid worden van de wijkvereniging?
Met dit formulier kunt u lid worden van de wijkvereniging.

o Ik wens lid te worden van Wijkvereniging Dierdonk
o Ik wil meedoen als vrijwilliger bij activiteit ...................................
o Ik mag gebeld worden als er assistentie nodig is
Familienaam: .........................................................................
Adres:  .........................................................................
Postcode: ....................................................
Tel.: 0492 - ....................................................
Gezinssamenstelling
voorletters roepnaam geboortedatum m/v achternaam 

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

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

De contributie bedraagt € 13,50,= per gezin resp. € 6,75 voor een alleenwonende 
per jaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. De contributie 
wordt bij aanmelding per 3 maanden berekend naar rato resterende 
verenigingsjaar. 

Voor de betaling ontvangt u een acceptgiro.
Opzegging 4 weken voor einde verenigingsjaar.
Inleveradres: ledenadministratie: Zevenstersingel 9 - 5709 PM Helmond
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‘Al sinds 40 jaar het 
succesvolle fundament 
onder de lokale woning -
markt met een vernieuwende, 
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!’

Leeuwenborchweide 76 • Helmond
€ 299.000,-- k.k

Valeriaanbeek 1 • Helmond

Middachtendreef 6 • Helmond€ 250.000,-- k.k.

Tamariskbeek 4 • Helmond

Rhulenhofweide 28 • Helmond€ 275.000,-- k.k.

Nijendaldreef 4  • Helmond

Meetbaar meer verkopen!

Zowel voorafgaand als gedurende de zomervakantie hebben wij vastgesteld dat er 
substantieel meer verkopen tot stand zijn gekomen in Dierdonk e.o. 
Dit met als gevolg dat wij op zoek zijn naar nieuw woningaanbod binnen uw woonwijk. 

Dus overweegt u om op korte termijn een verhuisbeweging te gaan maken, nodig ons 
dan geheel vrijblijvend uit voor een gratis kennismakingsgesprek waarbij wij ons 
presenteren en u direct op de hoogte stellen van de waarde van uw eigen woning. 
U kunt ons bereiken op: 0492-549055 of per e-mail: alwin@woonplezier.nl 

We horen graag van u!

Alwin Greefkes, Makelaar

Helmond  T 0492 549055
helmond@woonplezier.nl  www.woonplezier.nl

€ 324.500,-- k.k.
€ 299.000,-- k.k.

€ 589.000,-- k.k.

VERKOCHT!

VERKOCHT!

VERKOCHT!

VERKOCHT!

NIEUW!

NIEUW!

            


