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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. 6 en 20 okt
RESTAFVAL:  Ma. 13 en 27 okt.
OPHALEN OUD PAPIER: 
Ma. 6 en 20 okt. ten westen en 
wo. 1, 15 en 29 okt. 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
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De herfst is begonnen
Terwijl – waarschijnlijk – de laatste  
zomer se dagen aan ons voorbij trek-
ken, wordt er weer de hand gelegd aan 
de laatste pagina’s van de Gazet van de 
maand oktober. De herfst is begonnen. 
Zo lijkt de herfsttijd voor de gemeente 
de tijd te zijn om weer het laatste geld 
uit te geven aan het opknappen van 
straten en fietspaden. Voor het cultureel 
leven in Dierdonk zijn dan traditioneel 
de grotere evenementen zoals de voor-
bije Dierdonkdagen met als een van de 
hoogtepunten het optreden van George 
Baker, en het aankomende evenement 
Kunst in Dierdonk. Ook het carnaval kon-
digt zich aan met de bekendmaking van 
de nieuwe Prinsen in Dierdonk, de eerste 
kerstadvertentie verschijnt al in de Gazet, 
en onze ouderenclub MoetNiks gaat met 
het bekendmaken van hun programma 
zelfs tot en met de maand mei.

Helmond herdenkt 70 jaar bevrijding
Deze Gazet komt kort na 25 september 
uit, de dag waarop héél Helmond 70 jaar 
bevrijd is. Dit wijkblad geven wij uit in 
vrijheid, een vrijheid die niet zomaar van-
zelfsprekend is. 70 jaar geleden is deze 
zwaar bevochten en hebben veel mensen 
hiervoor hun leven gelaten. Om deze vrij-
heid te bewaren dienen talloze mannen 
en vrouwen voor ons land bij Defensie. 
Hierbij zijn ook talloze Helmonders en 
diverse Dierdonkers. 
Op 25 september heeft in het Hortensia-
park de herdenking plaats gevonden van 
70 jaar bevrijd Helmond. In de Sint Jozef-
kapel die daar ook staat zijn de namen van 
de Helmonders, in glas gegraveerd van 
diegene die in de 2e  wereldoorlog sneu-
velden en tijdens oorlogshandelingen tot 
nu toe. Misschien moeten daar straks ook 
de namen aan worden toegevoegd van 
de Helmondse slachtoffers van de MH17. 
Wilt u overigens meer weten over de be-
vrijding van Helmond dan kunt u nog tot 6 
oktober op zaterdag en zondag van 13.00 
tot 17.00 uur  terecht in de Gaviolizaal in 
de Torenstraat bij de tentoonstelling “70 
jaar bevrijdingsmuziek”

Lopen we nog even door de Gazet dan 
is het belangrijk om te weten dat op 3 
november, de jaarvergadering van de 
wijkvereniging plaatsvindt. Alle leden 
zijn hiervoor uitgenodigd. Bent u lid dan 
heeft u de afgelopen maand een accept-
girokaart gekregen met het verzoek om 
de contributie te voldoen. Bent u nog 
geen lid overweeg dan het lidmaatschap. 
Verder uiteraard de aankondiging van het 
10 jarig bestaan met jubileumconcert van 
het Dierdonkkoor Didoko en ook Maske-
rade laat weer van zich horen. 

Al weer een aantal jaren hebben we in 
de Gazet de prijspuzzel staan, met een 
gemiddelde aan inzendingen per keer van 
20 stuks. Deze maand is het gemiddelde 
drastisch verlaagd, er was namelijk geen 
een inzending. Was deze te moeilijk, of 
moest er teveel door de Gazet gebladerd 
worden? Deze maand wordt hij daarom 
nogmaals geplaatst met enkele aange-
paste vragen. 

Verder zijn er mensen die iets zoeken 
omdat ze iets kwijt zijn, zoals ringen of 
een kat maar ook clubs die op zoek zijn 
naar leden en/of vrijwilligers. Een van die 
clubjes zijn wij, de redactie van de Gazet. 
Graag zagen wij ons team toch versterkt 
met een persoon, zodat er weer vers 
bloed komt en misschien nieuwe ideeën 
ontstaan. Interesse mail naar redactie@
dierdonk.org. Oh ja de beloning, vele 
blije Dierdonkers, en eenmaal per jaar 
een etentje.

Voor wat betreft de bijdrage van Ellen 
Niessen aan de politieke column, daar 
komt helaas een eind aan. Ellen Niesen 
stopt na 16,5 jaar met het schrijven 
als politiek columniste voor de Gazet. 
Waarom? Lees dat in haar laatste stukje 
waarbij ze ook de nieuwe columnisten 
introduceert. Wij danken haar voor haar 
jarenlange bijdragen aan dit wijkblad.

Veel leesplezier.
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FRIET BESTELLEN, SMULLER BELLEN!

Smuller bakel:
van de Poelstraat 7

5761 BW Bakel
0492-341260

Smuller Dierdonk
Dierdonkpark 4

5709 PZ Helmond
0492-347406

Bezorgservice: 0492-347425 
Tot 24.00 uur bezorgen wij ook in Bakel,

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

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
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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:   13 okt.

Volgende verschijningsdatum rond: 
 30okt.

C O L O F O N   G A Z E T
14e jaargang nr. 9– Editie okt. 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 
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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!

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

pag 34 edwin raats juli 2012.pdf   1   19-6-2012   11:55:11

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

HTN Vloer en Tuin BV 

Vloeren 
Tuinen 
Tegels 
Complete badkamers 
Vloerverwarming 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

pag 06 Vloer en Tuin Gazet juni.pdf   1   25-5-2014   0:45:54

Trots meldt de nieuwe 
suppoost van het Rijks-
museum zich aan het 
eind van zijn eerste 
werkdag bij de museum-
directie.
"Meneer de directeur, ik 
denk dat u over mij te-
vreden zult zijn. Ik heb 
vandaag al drie Rem-
brandts en twee 
Picasso's verkocht!"

Tevreden
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Na de vakantie lijkt het moeilijk 
om de politiek weer uit de va
kantie modus te krijgen. Tot eind 
september waren er nogal wei
nig zaken die we als raadsleden 
moesten behandelen. Het leek 
wel of er energie moest worden 
opgespaard voor de be grotings
behandeling in november, waar 
we waarschijnlijk een aantal 
pijnlijke beslissingen moeten 
nemen in verband met de niet te 
vermijden bezuinigingen.

Er bleef gelukkig nog wel een en ander interessant punt over. 
Daarbij zijn er ook altijd inwoners die je weten te vinden om 
zaken bij je aan te kaarten waarvoor je iets moet uitzoeken 
of moet regelen. Bovendien nam het aantal bijeenkomsten 
vanuit het raadswerk, waar je als raadslid verwacht wordt, 
ook groter naargelang de maand vorderde. 

Toch is er uit dit alles nog maar weinig te melden naar u. 
Ik hield energie over. Daar dacht Essent wel wat mee te 
kunnen….
Misschien heeft u het in de eerste anderhalve week van 
september ook opgemerkt maar de straatlantaarns bleven in 
Dierdonk dag en nacht branden. Ik dacht dat er een inspectie 
werd gedaan of alle lampen het nog deden, waarbij direct de 
defecte lampen vervangen zouden worden. Niet zo gek zo 

vlak voor de periode dat het weer 
vroeg donker wordt. Maar ik zag 
nergens een hoogwerker en toen de 
lichten zelfs in het weekend bleven 
branden kreeg ik het vermoeden 
dat er iets anders aan de hand 
was. Ik ben in het gemeentehuis 
gaan informeren en toen was de 
reden snel boven water: een 
schakelaar was blijven hangen… 
Energieleverancier Essent was 
daarvoor verantwoordelijk 
maar ook deze reageerde 
meteen en de lichten gingen 
uit. Gelukkig maar want er 
was al een hoop energie verspild. 
Beetje zonde in een tijd dat we allemaal worden 
gewezen op het belang van energie besparen. En met de 
bezuinigingen die we moeten opvangen kunnen we de 
verspilling van de extra energiekosten er niet bij hebben!

Hopelijk kan ik volgende maand meer vertellen over de 
begroting van 2015. Ik zal er energiek mee aan de slag 
gaan!

Mirjam van der Pijl. 

Het stokje overdragen

Energie besparen

Graag wilde ik laten weten dat 
ik voor mezelf heb be sloten om 
na 16,5 jaar schrijven voor de 
Gazet, het stokje wil overdragen 
aan nieuwe columnisten.

Voor de wijkraad heb ik 8 jaar 
stukjes mogen schrijven, daarna 
4 jaar als raadslid vanuit de com
missielid Ruimtelijk Fysiek en 
daarna alweer 4,5 jaar vanuit de 
commissie Algemene Bestuurs 
Aangelegenheden. 

De laatste tijd echter vond ik het steeds lastiger om een 
inhoudelijk goed stukje aan te leveren omdat ik in de loop der 
jaren vele onderwerpen al een keertje had behandeld en ik 
wil voorkomen om in herhaling te vervallen.

Daarnaast vind ik het het een goede zaak dat Jochem van de 
Bogaard van D66 en Jan van Aert van Helmond Aktief, het 
stokje overnemen en wellicht een nieuw geluid zullen laten 
horen.

Ik wil Sylvia, Jos en Frank hartelijk bedanken voor de ruimte 
die jullie al die jaren hebben geboden waardoor wij de lezer 
mee konden nemen in de wereld van de gemeentepolitiek. 
Ook wil ik jullie graag complimenteren voor het schitterende 
blad dat jullie toch maar weer iedere maand uitgeven. Ook 
mijn collega Mirjam van der Pijl wil ik graag bedanken voor al 
die jaren dat we samen op zo’n plezierige manier vanuit ons 
eigen perspectief deze bladzijde hebben mogen invullen.

Tot slot wens de nieuwe schrijvers veel succes met hun 
column toe!

Ellen Niessen.
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Na een meteorologisch wat tegenvallende maand augustus, 
konden we in september toch weer genieten van een korte 
nazomer. Voor onze buitenactiviteiten kwam dat bijzonder 
goed uit.
Ik denk aan het wekelijkse jeu de boules en aan de fietstocht 
van 9 september. Na een leuke tocht door onze omgeving, 
stopten we bij de Wilde Framboos in Bakel en genoten we van 
een lekker kopje koffie en een huisgemaakte taart.
We hebben met een team van zo’n 10 personen deelgenomen 
aan de Dierdonk Quiz. Mede dankzij de gastvrijheid van Joke 
en Aart-Jan hebben we een fijne en gezellige avond gehad. 
We hebben echt ons best gedaan, maar we vielen niet in 
de prijzen. Desondanks, als er volgend jaar weer zo’n quiz 
gehouden wordt,  doen we zeker weer mee.
Elders in de Gazet ziet u het overzicht met de activiteiten die 
we voor het komende half jaar hebben gepland. 
Noteer de data alvast in uw agenda.

Het komende seizoen van onze computerclub zal in het teken 
staan van de mogelijkheden die tablet en smartphone ons 
kunnen bieden. We propageren uiteraard niet de hype van 
onze jeugd, die zelfs op de fiets nog met hun apparaatjes bezig 
zijn. Ook zijn we geen voorstander van bezoek dat in plaats 
van gezellig te praten steeds bezig is met hun telefonische 
computer.
Wat we wél onder de aandacht willen brengen zijn de uiterst 
gemakkelijke toepassingen die ook voor ouderen heel 
interessant en nuttig zijn. Het gebruik van een tablet is heel 
wat gemakkelijker dan dat van een PC of een Laptop. 

Dat betekent dat degenen die huiverig waren voor de 
computer nu heel gemakkelijk van de vele mogelijkheden 
gebruik kunnen maken.
In dat kader hebben we Rabobank Helmond uitgenodigd 
om in een workshop uit te leggen wat de ontwikkelingen 
en mogelijkheden zijn van het bankieren met tablet en 
smartphone. Deze workshop is zeer waardevol voor cliënten 
van de Rabobank, maar biedt ook anderen de mogelijkheid 
om er kennis van te nemen.

De volgende activiteiten vinden plaats in oktober:
Donderdag 2 oktober excursie naar het Boerenbondsmuseum 
in Gemert. Zie voor details de Gazet van september.
Vanaf woensdag 8 oktober van 10:00 uur tot ca. 12:00 uur 
elke week koersbal in Parkzicht.
Vanaf donderdag 9 oktober van 10:00 uur tot ca. 12:00 uur, 
elke week computerinloop, en maandelijks een workshop 
over het gebruik van tablets.
Dinsdag 4 november van 14:00 uur tot 17:00 uur Workshop 
Internet Bankieren. Zie artikel elders in deze Gazet.

Ten slotte vragen we uw aandacht voor de continuïteit van 
MoetNiks. Het huidige organisatieteam is al zeer lang actief. 
We zouden het erg op prijs stellen als er “jongere ouderen” 
zijn die, samen met ons, de kar willen trekken en die nieuwe 
of andere ideeën hebben. Op die manier kunnen we, ook als 
de nu al oudere organisatoren af moeten haken, zorgen dat 
de MoetNiks-activiteiten door blijven gaan. We vragen hen 
om zich bij ons te melden.

Moetniks mededelingen oktober

De computerinloop op donderdagmorgen
Op donderdag 9 oktober starten we weer met de wekelijkse 
inloopmorgen. U kunt dan terecht van 10:00 uur tot 12:00 uur 
met al uw vragen over de PC; het tablet en de smartphone.
Met het tablet heeft u bijna alle mogelijkheden van een 
ingewikkelde computer, terwijl het gebruik ervan veel 
eenvoudiger is. Dit biedt nieuwe mogelijkheden, ook voor 
degenen die tot nu toe de stap naar het wereldwijde web nog 
niet maakten.
Wellicht hebt u al enige ervaring met zo’n apparaat maar zou 
u van veel meer toepassingen gebruik willen maken of er 
tenminste wat meer van willen weten.
Wij hebben het plan opgevat om dit winterseizoen 
maandelijks een workshop te organiseren waarbij diverse 
aspecten van het gebruik van tablets aan de orde komen. We 
zullen de onderwerpen die behandeld worden elke maand in 
de Gazet bekend maken.

We zijn erg blij dat we voor deze serie workshops Rabobank 
Helmond bereid hebben gevonden ons kennis te laten maken 
met het bankieren via PC; tablet en smartphone. 
De Rabobank is de bank die in Nederland de meeste ervaring 
op dit gebied heeft. Ze zijn al in 1992 begonnen met deze 
techniek en hebben zich steeds aangepast aan alle nieuwe 
technische mogelijkheden. Ze zijn ook de experts op het 

gebied van veilig internet bankieren.
Het hoeft geen nader betoog dat de workshop voor klanten 
van de Rabobank het meest waardevol is. Toch denken wij 
dat ook andere belangstellenden een heel goed idee kunnen 
krijgen van wat er in 2014 mogelijk is.

Workshop ‘Het nieuwe bankieren’
Op dinsdag 4 november organiseert Rabobank Helmond de 
workshop ‘Het nieuwe bankieren’ in wijkcentrum Parkzicht te 
Dierdonk van 14.00 tot 17.00uur. 
Tijdens deze workshop, leren deelnemers hoe ze het beste 
gebruik kunnen maken van moderne hulpmiddelen om 
bankzaken te regelen. Stap voor stap worden ze meegenomen 
in het Rabo Internetbankieren en ontvangen zij een cursusboek 
met cd rom, om het thuis nog eens rustig te proberen. Ook 
gaan ze aan de slag met smartphone en/of tablet en leren 
deelnemers wat er allemaal zelf geregeld kan worden. 
Veiligheid bij het online bankieren vormt een belangrijk 
onderdeel van deze workshop. Want als men online bankiert 
of geld overmaakt, wil men er uiteraard zeker van zijn dat het 
bedrag wat wordt overgemaakt ook het bedrag is dat wordt 
afgeschreven en op de juiste rekening wordt gestort. En voor 
die zekerheid zorg je samen. 
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  iedereen is welkom !
(Voor aanvullingen of veranderingen zie maandelijkse mededelingen in de Gazet)

Programma MoetNiks tot mei 2015

Datum of Periode Activiteit Plaats Toelichting 

Donderdag 2 oktober Excursie Boerenbondmuseum
Gemert

Zie Gazet september 

Elke woensdag vanaf 
8 oktober 

Koersbal Parkzicht Aanvang 10:00 uur

Vanaf 
donderdag 9 oktober 

Inloopochtend Computercafé Parkzicht Van 10:00 uur tot 12:00 u

Dinsdag 4 november Workshop Het moderne bankieren 
op PC ; Tablet en Smartphone

Parkzicht Van 14:00 tot 17:00 uur  Verzorgd 
door Rabobank Helmond i.s.m. het 
Computercafé   Gratis entree

Woensdag 17 december Kerstbijeenkomst bijzonderheden 
volgen

Parkzicht Van 10:00 uur tot 13:00 uur

Dinsdag 13 januari Lezing over erfrecht en 
levenstestamenten door Notaris 
Mevrouw Mr. M.van den Broek

Parkzicht Aanvang 14:00 uur
Gratis entree

Zondag 18 januari Eerste winterwandeling Omgeving Dierdonk Vertrek 10:30 uur 
vanaf parkeerterrein AH 
Na afloop koffie in Parkzicht 

Dinsdag 24 februari Tweede winterwandeling met lunch Informatie volgt

Zondag 15  maart Derde  winterwandeling Informatie volgt

Dinsdag 17 maart Excursie naar Blink/sita Gerstdijk 1 Helmond Van 14:00 uur tot 16:00 uur.
Nadere informatie zie Gazet.

Donderdag 16 april Laatste ochtend computercafé Parkzicht

Woensdag 29 april Laatste koersbal   Parkzicht

Dinsdag  12  mei Bustocht Informatie volgt

Contactpersonen: Carel   
Jeanne en Hans   
Peter 

tel: 512 548 
tel: 512 516  
tel: 518 564 

De Rabobank doet er alles aan om bankieren zo veilig mogelijk 
te houden, maar we hebben ook de hulp van de gebruiker 
nodig. Hoe we dit met elkaar het beste kunnen doen, vormt 
een belangrijk onderdeel van deze workshop. 

Alle klanten van Rabobank Helmond kunnen de workshop 
‘Het nieuwe bankieren’ volgen, zonder enige kosten en met 
toegankelijk lesmateriaal. Het is echter wel van belang dat 
deelnemers over de basiskennis Windows beschikken. 
Het is van belang dat u, indien in uw bezit, uw smartphone 
of tablet meeneemt en de Rabobank bankieren app vooraf 
installeert. 

Meer informatie over de Rabobank App en het installeren kunt 
u vinden via:
http://www.rabobank.nl/particulieren/producten/mobiele_
diensten/ 
Over veilig bankieren op uw mobiel of tablet leest u op deze 
website meer:    
https://www.rabobank.nl/particulieren/producten/mobiele_
diensten/betalen_met_mobiel/mobiel_betalen/.
Er is per workshop een beperkt aantal deelnemers. Aanmelden 
kan via www.rabobank.nl/helmond of (0492) 594 594.
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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 
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Schoonheidssalon yentill

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

Cadeaubon vanaf € 10,00voor informatie
of een afspraak
06-52407050

Willy van Duren
Kalmoesbeek 13
5709 PV Helmond

Uw 
schoonheids-

specialiste Aanbieding

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

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

September en Oktober 2014
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UITNODIGING voor de jaarvergadering voor 
de leden van 

Wijkvereniging Dierdonk 
op maandag 3 november 2014 om 20.30 uur 

in Parkzicht

Alle leden zijn van harte welkom. Het is niet nodig om u vooraf aan te melden. Leden 
kunnen bij het bestuur vooraf schriftelijk onderwerpen indienen. Daarbij dient duidelijk te 
worden aangegeven welke beslissing van de Algemene Ledenvergadering wordt verlangd.

Verder zal het bestuur verantwoording afleggen over het verenigingsjaar 2013/2014 dat loopt van 1 juli t/m 30 juni.
Ook zult u geïnformeerd worden over de plannen voor het nieuwe jaar. Uiteraard zijn verdere nieuwe ideeën altijd 
van harte welkom en willen we daarover graag met u van gedachten wisselen. 

De agenda:

1) Opening/Vaststelling Agenda

2) Ingekomen Stukken/Mededelingen

3) Vaststellen Verslag Algemene Ledenvergadering D.d. 28 Oktober 2013 

4) Bestuurssamenstelling: Volgens het rooster van aftreden zijn dit jaar Gerard Bosmans en Jeroen Schoonen  
aftredend als bestuurslid. Zij stellen zich herkiesbaar. De ALV wordt gevraagd hen te herbenoemen tot 
bestuurslid. Het bestuur bestaat uit 4 personen. Verdere geïnteresseerden gelieve contact op te nemen met een 
van de bestuursleden. Aan de ALV zal worden gevraagd kandidaten ter vergadering, al dan niet na stemming, 
tot bestuurslid te benoemen.

5) Jaarverslag Verenigingsjaar 2013/2014 
De secretaris geeft een korte toelichting op het verslag.

6) Financiële Verslaglegging
 a) balans en jaarrekening verenigingsjaar 2013/2014  

De penningmeester geeft een korte toelichting op de stukken.
 b) verslag kascommissie 

De ALV wordt gevraagd de documenten onder a goed te keuren.
 c) samenstelling nieuwe kascommissie
 d) begroting 2014/2015

7) Rondvraag

8)	Sluiting

7 september 2014
Jan van Duren
Secretaris
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Als deze Gazet verschijnt is het bijna zover: de Kunst in 
Dierdonk en dus ook onze jaarlijkse expositie van Fotodier. 
Wij, Peter en René, vormen dit jaar de expositie-commissie.
Klinkt grootser dan het is, maar er moet natuurlijk wel het 
een en ander geregeld en georganiseerd worden. Het begint 
bijvoorbeeld al bij het bedenken van het thema. Zoals u 
wellicht al weet is dat dit jaar “Ik hou van Holland”. 

Maar ook het werven van sponsoren, maken en verspreiden 
van de flyer voor de expositie en uitnodigen van andere 
fotoclubs hoort er bij. Een tijdrovende klus is het nabewerken 
van de geselecteerde foto’s die op de expositie te zien zullen 
zijn. Op moment van schrijven van dit artikel zijn drie leden 
van onze fotoclub daar druk mee bezig. Zij zijn hier zeer 
bedreven in en zorgen ervoor dat een foto er nog beter uit 
komt te zien dan toen hij gemaakt werd. 
Tenslotte is er dan natuurlijk de expositie zelf die moet 
worden opgebouwd: foto’s inlijsten en ophangen met de 
verlichting erbij. Sinds vorig jaar plaatsen we bij elke foto 
ook een pakkende titel die de maker van de foto zelf heeft 
verzonnen. 
Al met al moet er dus wel het een en ander gedaan worden, 
voordat de expositie van start kan. Maar als het eenmaal 
zover is, zijn we als Fotodieren best wel trots dat we weer 
een mooie collectie foto’s aan u, het publiek, kunnen 
voorschotelen. Wij hopen u dan ook op 4 en 5 oktober te 
mogen ontmoeten op onze expositie en willen u hiervoor dan 
ook van harte uitnodigen. 

Peter en René

Op weg naar de expositie op 4& 5 oktober 
Wil je meer weten over onze club kijk dan 
op onze website www.fotodier.nl of mail 
naar david_otten@hotmailmail.com

 Peter in actie in MonschauRené in actie op Strabrechtse Heide
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2014 : Peter Kanters en René Wijnaerts

>>Windmolen 
De Roosdonck 
Nuenen (foto 

René)

Heusden in de mist 
(foto René)

Sunset @ 
Strabrechtse Heide 

(foto Peter)

Zeezicht bij 
Domburg

Gazet oktober 2014 13

Pag 12 13- (10) Verenigingsnieuws - Fotodier.indd   13 21-9-2014   13:21:17



Zorg Samen Wijk Dierdonk

Toen onze mooie wijk bedacht en 
gebouwd werd, lag het accent vooral 
op de architectonische en steden
bouwkundige aspecten. En dat met 
succes! Van heinde en verre kwamen 
ontwikkelaars en ambtenaren kij ken 
naar het resultaat. Elke week reden 
er wel bussen rond, vol met belang
stellenden.

En ook wij, als bewoners, genieten elke 
dag opnieuw van de mooie huizen in 
een ruim opgezette wijk; gazons en 
schitterende waterpartijen.
De samenstelling van de bewoners is in 
eerste instantie bepaald door het idee 
dat Helmond een wijk moest hebben 
die een grote aantrekkingskracht heeft 
voor mensen die in het bedrijfs- en 
overheidsleven kaderfuncties kunnen 
vervullen.
Deze wens werd mede ingegeven door 
het idee dat de stad wat meer cachet zou 
krijgen. Immers door de ontwikkelingen 
in het verleden kenmerkte Helmond 
zich als een plaats met zeer veel lager 
opgeleide mensen.
Dierdonk bleek óók een grote aantrek-
kings kracht te hebben voor autochtone 
Helmonders die al eerder een huis 
bezaten en door de gunstige ont
wikkeling van de huizenmarkt in staat 
waren om naar Dierdonk te verhuizen.
Dit alles heeft geleid tot een woonwijk 
die nagenoeg geheel uit koopwoningen 
bestaat. De bewoners zijn zeer ijverig 
en werken vaak met hun partners of ze 
horen tot de groep gepensioneerden 
die als midden-40er of nog ouder, 
hun nieuw gekochte huis in Dierdonk 
betrokken. Dit in combinatie met weinig 
middenstand in de wijk, heeft tot gevolg 
dat er geen sterk wijkgevoel ontstaan is.
Een ander aspect is dat men vergeten 
is voorzieningen voor de opgroeiende 
jeugd te ontwikkelen.
In vergelijking met de andere wijken in 
Helmond steekt Dierdonk daarom op 
sociaalcultureel gebied maar schraal af.

Wij zijn echter niet van plan om bij de 
pakken neer te gaan zitten! 
Onze wijk heeft meer dan voldoende 
potentie om het tij te keren.
Wij kunnen dat bereiken door onze 
situ atie in kaart te brengen en te in
ven tariseren wat de mogelijkheden 
én behoeften zijn. Op die manier 
verzame len we de nodige informatie 
om Dierdonk opnieuw op als een goed 
functionerende participatiewijk op te 
bouwen. Het begint natuurlijk bij ons, 
‘de wijkbewoner’.

De wijkraad van Dierdonk heeft een 
werkgroep in het leven ge roe pen. 
Deze werkgroep bestaat uit vertegen-
woordigers van de jeugdwijk raad; 

de commissie Zorg Samen Wijk Dierdonk 
en professionele dienst verleners. Zij 
ontwik kelen samen een plan waar-
mee de wensen, mogelijk heden en 
be hoeften van de Dierdonkers in kaart 
gebracht kunnen worden. Ook beraden 
zij zich op de mogelijkheden om de 
knelpunten onder de aandacht van 
onze Bestuurders te brengen, zodat die 
passende maatregelen kunnen nemen.
Wij verwachten in november met de 
inventarisatie te kunnen beginnen en 
we hopen dan op uw medewerking te 
mogen rekenen.

Namens de commissie Zorg Samen Wijk 
Dierdonk,

Carel van der Zanden

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	
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Nieuws van onze wijkagent Hein Albers

Iedereen heeft zo ongeveer weer van de 
zomervakantie mogen genieten. Ook 
ik mocht enkele weken de tijd nemen 
om de accu weer op te laden. Gelukkig 
hebben mijn vervangers, Henry van 
Dongen en Francisca Kamphuis zich 
weinig hoeven inspannen om mijn 
afwezigheid te compenseren.

De scholen zijn weer begonnen en 
inmiddels heb ik enkele malen enig 
toezicht gehouden op het halen en/
of brengen van de schoolkinderen 
van de Dierdonkschool. De op het 
trottoir zijn afgelopen schooljaar 
enkele markeringen aangebracht om 
het parkeren van fietsen te reguleren. 
Dit lijkt goed te werken. De looproutes 

worden beter vrijgehouden. Vele kinde
ren kwamen zelfstandig met de fiets, 
dit doet me deugd. Kinderen leren op 
die wijze betere om zelfstandig in het 
verkeer te bewegen.
Helaas werd nog een grote groep kin
deren per auto naar school gebracht of 
van school opgehaald.
Gelukkig heb ik niet op hoeven  te tre
den. Het blijft de aandacht van mij 
houden.

Tijdens mijn afwezigheid kreeg de 
politie de navolgende meldingen:

Diefstal kentekenplaten.
1 augustus werden ‘s nachts twee 
kentekenplaten vaan een Audi 
weggenomen.

Verkeerszaken.
1 augustus werd een geparkeerde 
personenauto beschadigd.  De spiegel, 
glas en knipperlicht in spiegel werden 
door een passerende auto geraakt. De 
veroorzaker is onbekend gebleven.
Op 29 augustus werd een bestuurder 
van een personenauto gecontroleerd. 
Hij bleek onder invloed van alcohol  te 
zijn. Hij blies 445 ug/l. Tegen hem is 
procesverbaal opgemaakt.

Baldadigheid.
Zondagnacht 11 augustus kregen we 
een melding dat enkele onverlaten 
vuilnisbakken over de straat gooiden 
op de Coendersberglaan. Helaas werd 
niemand aangetroffen door de collega’s. 
Uit preventief opzicht zou ik willen 
adviseren om de afvalcontainer ook pas 
‘s morgens aan de weg te plaatsen.

Verdachte situaties.
21 augustus zagen buurtbewoners van 
een woning aan de Singravendreef 
dat in die woning op een andere wijze 
licht brandde terwijl de bewoners op 
vakantie zouden zijn.  Bij controle door 
ons bleek dat de zoon des huizes wel 
thuis was terwijl dat de buurtbewoners 
dachten dat hij ook op vakantie was.  
Alert gereageerd van deze melder zodat 
we e.e.a. direct konden verifiëren.
Op 31 augustus dacht een bewoner 
van de Bleyenbeekdreef ‘s nachts iets 
in zijn woning te horen. De bewoner 
vertrouwde het niet. Bij controle door 
de collega’s werd niets bijzonders 
aangetroffen.

Preventieavond 10 oktober.
op vrijdag 10 oktober wordt er door de 
wijkraad een preventieavond georgani
seerd. Ook is zal daar natuurlijk bij 
aanwezig zijn. Ik hoop u op die avond te 
mogen ontmoeten
 uw wijkagent
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CCorstiaan 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
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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 •

WOONMAAND = ACTIEMAAND

Oktober is 
woonmaand en 

dat betekent volop acties 

bij S
mits &

 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

Jantje in de bloemenzaak:

“Zijn dat kunstbloemen ???”

“Natuurlijk”, 
zegt het bloemenmeisje.

Jantje: 
“Ja, is het nou kunst 
of natuurlijk!?”

Bloemenmeisje: 

“Kunst natuurlijk!!!” 

Kunst

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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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.

NIEUW!
Nu 10 jaar 
schildervrij.*

MIERLOSEWEG 86 | WWW.DRIESSENHELMOND.NL
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Zaterdag 30 aug. de eerste Dierdonk Quiz
Voor dit nieuwste initiatief in Dierdonk hadden zich 9 teams 
aangemeld. Onder hen waren o.a. team van Moet Niks, 
de oudere generatie Dierdonkers maar ook DDC een team 
bestaande uit jongeren die iedere donderdagavond de 
inloopavond in Parkzicht bezoeken. De andere teams waren 
samengesteld uit familie, vrienden en/of buurtgenoten.

Vanaf 19.00 uur druppelen de eerste deelnemers Parkzicht 
binnen onwetend van wat hun allemaal te wachten staat deze 
avond. Na het quiz pakket in ontvangst te hebben genomen 
keren zij huiswaarts om met de vragen te beginnen. Om 20.00 
uur worden van ieder team 2 deelnemers in Parkzicht terug 
verwacht voor het uitvoeren van de eerste doe opdrachten.
Er moet worden gedart en gesjoeld wat voor onverwachte 
uitslagen zorgt. Het team Dierdonk Quiz krijgt nu ook de 
eerste reacties te horen van de deelnemende kandidaten.
Hieruit blijkt dat de meesten geen idee hadden van wat een 
wijkquiz nu eigenlijk inhoud.

De meesten hadden zich een gezellig avondje voorgesteld 
waarbij onder het genot van een hapje en een drankje een 
paar vragen opgelost zouden worden. Maar niets was 
minder waar. Het grote aantal vragen, meer dan 150, de 
buitenopdrachten, de knutselopdracht en de doe opdrachten 
in Parkzicht wekten verbazing bij vrijwel alle deelnemende 
teams. Maar na van de eerste schrik bekomen te zijn 
stortte iedereen zich op de vragen en werden met groot 
enthousiasme alle beschikbare middelen voor de dag gehaald 
en de nodige hulptroepen ingeschakeld. Met name het door 
het Quiz team aangeleverde cassettebandje waarop diverse 
geluidsfragmenten te horen waren zorgde voor de nodige 
problemen. Wat bleek, lang niet iedereen beschikte nog 
over een cassetterecorder waarop de betreffende cassette 
afgeluisterd kon worden. 

De tweede doe opdracht in Parkzicht was van een heel ander 
kaliber. Om exact 21.30 uur moest zich van ieder team een 
kandidaat melden voor het maken van een theoretisch 
rijexamen, samengesteld door Willy de Kimpe rijschoolhouder 
in Dierdonk. Er bleek achteraf nogal wat werk voor Willy in 
het vooruitzicht want niemand van de deelnemers slaagde 
voor het examen. Om te slagen mochten slechts 5 van de 
40 opdrachten fout beantwoord worden maar de beste 
score was 12 foute antwoorden. Deze “winnaar” was een 
vrachtwagenchauffeur die dagelijks op de weg zit en vele 
kilometers rijdt.

Na dit examen werd het afwachten voor het Quiz team 
wie als eerste het vragenpakket weer in zou leveren en of 
iedereen wel voor half twaalf in Parkzicht terug zou zijn. In de 
tussenliggende tijd werden de deelnemende teams vereerd 
met een huisbezoek door een van de Quizteamleden wat ons 
een goede indruk gaf van hoe er samen gewerkt werd door de 
teams. (zie de bijbehorende foto’s) Tot onze verbazing kwam 
het eerste team kort na half elf binnen in Parkzicht met een 
ingevulde vragenlijst en de in elkaar gezette knutselopdracht. 
Zij bleken later ook nog tot een van de prijswinnaars te 
behoren. De overige teams hadden meer tijd nodig en 
kwamen kort voor de sluitingstijd binnen. Alle teams waren 
op tijd terug met hun opdrachten en werd onder het nuttigen 
van een afzakkertje nog even gezellig nagekaart over de Quiz 
en werden de strategieën voor het komende jaar, iedereen 
was vol enthousiasme en vastbesloten volgend jaar weer mee 
te doen, alvast met elkaar besproken.

De uitslag zou op vrijdag 5 september tijdens het Dierdonk
weekend bekend gemaakt worden.

Citaten gegeven door de deelnemende teams aan de Dierdonk Quiz 

Wij willen jullie als team ontzettend bedanken voor dit initiatief!

Ons team (leeftijd variërend van 5 tot bijna 50 ;-) vond het ontzettend leuk 

om aan mee te doen en heeft enorm veel lol beleefd aan de diversiteit en 

uitvoering van de opdrachten. Wij zagen onze aanmelding als een try-

out maar terugkijkend op deze enerverende avond is dit event wat ons 

betreft absoluut voor herhaling vatbaar en gaan wij voor volgend jaar 

voor uitbreiding van ons team!

Team 51*29 N  05*41 E

De eerste Dierdonk Quiz smaakt naar meer! We hebben een geweldige 

avond gehad. Het was heel divers: van vragen over het koningshuis tot 

het herkennen van vogelgeluiden, en van sjoelen in Parkzicht tot vragen 

over koffie. Echt heel leuk.

Die Sechs Pistolen

We genoten van de quiz, ga zo verder want dit komt o.a. de 

saamhorigheid ten goede in Dierdonk. De quiz was spannend, veel goede 

vragen wat bij onze deelnemers rode koontjes op de wangen bracht; 

geen tijd voor een hap of een snap. Proficiat en bravo voor het initiatief.

Moetniks

We hebben echt een leuke avond gehad. We zijn de hele avond met een 

man of 10 druk doende geweest. Het resultaat mag er zijn want we zijn 

tweede geworden. Zeker voor herhaling vatbaar.

Fantastisch initiatief. Bedankt organisatie.

YoHo

Het was een hele uitdaging maar leuk en gezellig om te doen.
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Het 18e Dierdonkweekend zit er weer op
Onder werkelijk voortreffelijke weersomstandigheden heeft 
in het weekend van 5, 6 en 7 september het 18e Dierdon-
kweekend plaats gevonden.

Gestart werd met de vertrouwde kinderdisco voor de 
basisschool jeugd. Zoals altijd druk bezocht en door DJ 
Lucky B voorzien van passende muziek met de bijbehorende 
lichteffecten. 

Hierna begon rond 21.00 uur Dierdonk’s Got Talent. De eerste 
versie van Dierdonks talentenjacht voor jong en oud. Voor 
deze eerste editie hadden zich 7 optredens aangemeld welke 
varieerden van jongleren, zingen, goochelen en dansen. 
De in grote getalen aanwezige jeugd moedigden hun idolen 
hartstochtelijk aan en zorgden zodoende voor een passend 
sfeertje. Tussen de optredens door werd de uitslag bekend 

gemaakt van de eerste Dierdonk Quiz 
welke een week voorafgaande aan het 
weekend gehouden was. Nagenoeg alle 
teams hadden een afvaardiging naar de 
tent gestuurd zodat het gezellig druk 
was en de talenten konden profiteren 
van een grote belangstelling voor hun 
acts. 

Nadat alle acts door de vakkundige jury 
waren beoordeelt bleek dat Unity 2 
Julian (11 jaar) en Noël (8 jaar) Roelands 
met hun breakdance act als winnaars 
uit de bus kwamen. Naast de eerste 
de prijs werden zij beloond met een 
optreden op de zaterdagavond tijdens 
de feestavond. Ook dit optreden werd 
een groot succes.  

Intussen waren de prijswinnaars van 
de Dierdonk Quiz bekend gemaakt en 
bleek het team Die Sechs Pistolen met 
hoofdprijs en de eeuwige roem te gaan 

strijken. Beide nieuwe evenementen zijn zeer geslaagd te 
noemen en kunnen wat ons betreft op een vervolg rekenen.

Op de zaterdagochtend waren weer vele kleintjes met pa 
en/of ma naar de tent gekomen om gezellig te knutselen. 
Verbazingwekkend wat je al niet kunt maken van een lege 
chips koker. Dit varieerde van een muziek instrument tot een 
pijlenkoker voor een indiaan.

Ook een dame die spontaan kwam vragen of ze wat kinderen 
zou mogen schminken kreeg het razend druk. Van begin 
tot eind stonden de kinderen te wachten om tot de meest 
prachtige figuren getransformeerd te worden. 
De opkomst voor het streetgolftoernooi viel tegen maar de 
deelnemers hadden mede dankzij het mooi weer toch een 
gezellige middag. Om drie uur startte de hardloopwedstrijd 

voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en 
met 12 jaar die fanatiek streden om de 
medailles. Deze opkomst was ongeveer 
gelijk aan die van vorig jaar.

’s Avonds was het gezellig druk met ruim 
300 bezoekers van de feestavond. Deze 
avond begon met een optreden van de 
winnaars van Dierdonk’s Got Talent. 
Later op deze avond werd Rob Elgers 
als winnaar van het streetgolftoernooi 
bekend gemaakt. De muzikale omlijsting 
van deze avond was in handen van bijna 
onze huisband No-Exit. Zij weten ieder 
jaar opnieuw de juiste snaar te raken 
en brengen op een perfecte manier de 
juiste sfeer in de tent. De voetjes gingen 
tenminste vele malen van de vloer. Toen 
de stemming er prima inzat kwam de 
hoofdact van deze avond, George Baker, 
op het podium. Ondanks zijn leeftijd 
is hij nog altijd prima in staat om een 
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feestje te bouwen. Dankzij zijn jarenlange ervaring zet hij een 
perfect opgebouwd optreden naar waarin al zijn hits voorbij 
komen met natuurlijk als uitsmijter zijn wereldhit Una Paloma 
Blanca. Het dak ging eraf en iedereen liep mee in de polonaise 
door de tent na dit grandioze optreden wist No-Exit de draad 
weer moeiteloos op te pakken en bleef het nog tot in de 
kleine uurtjes gezellig.
Op zondag was de opkomst voor het volleybal jammer 
genoeg wederom beduidend lager dan vorig jaar maar er 
werd niet minder fanatiek om de bekers gestreden. Een groot 
compliment aan het eerste jeugdteam die de taak van hun 
ouders hadden overgenomen en zodoende voor vers bloed 
in het volleybaltoernooi zorgen. Bij het minivoetbaltoernooi 
mochten we hetzelfde aantal teams als verleden jaar 
verwelkomen.
Ook was scouting Paulus weer aanwezig om zich met diverse 
activiteiten te promoten.
Kortom ondanks het mindere aantal bezoekers/deelnemers 
toch een gezellig en geslaagd weekend met twee goed 
ontvangen nieuwe onderdelen De Wijk Quiz en Dierdonk’s 
Got Talent welke zeker voor herhaling vatbaar zijn.
Rest mij om iedereen te bedanken die dit weekend mede 
mogelijk gemaakt hebben.
Met name genoemd de wijkraad, de wijkvereniging en OSD 
Dierdonk. Verder al onze sponsoren, donateurs en anderen 
die door het beschikbaar stellen van materialen e.d. mede 
aan het welslagen van het weekend hebben bijgedragen.
Tenslotte de belangrijkste groep mensen zonder wie er al 

helemaal geen weekend georganiseerd zou kunnen worden, 
onze trouwe vrijwilligers. Ieder jaar zijn zij bereid om geheel 
belangeloos een aantal uren bardiensten te draaien en andere 
taken te verrichten.
Als laatste iedereen bedankt die de moeite genomen heeft 
een van onze activiteiten te bezoeken en op die manier heeft 
bijgedragen aan het slagen van ons Dierdonkweekend 2014.

Namens stichting Dierdonkdagen
Hans van Rijt 
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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
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Kabouter Puntmuts.
Er was eens een Kabouter. 

Kabouter Puntmuts was zijn naam. Hij 
woonde in een grote rode paddenstoel 
met ronde witte stippen. Op een 
dag besloot Kabouter Puntmuts een 
boswandeling te gaan maken. Hij trok 
zijn jas aan en strikte de veters van zijn 
laarzen stevig vast. Toen liep hij naar 
buiten.

Maar wat ziet hij nou?! Er hangt allemaal 
plakband in de bomen! Kabouter 
Puntmuts kijkt verbaasd naar boven. 
Ja hoor, zelfs boven zijn hoofd hangen 
er allemaal plakbandjes aan de takken. 
Maar hoe komt al dat plakband daar? 

“Kabouter Puntmuts, Kabouter 
Puntmuts!” Daar komt Meneer Konijn 
aangehupst. “Wat goed dat ik jou 
hier zie! Er is iets mis met de bomen!” 
Onrustig springt Meneer Konijn op 
en neer. Kabouter Puntmuts wordt er 
helemaal zenuwachtig van en wil naar 
voren stappen om Meneer Konijn te 
kalmeren. 

…Maar wacht eens even, zijn voet zit 
vast! Verschrikt kijkt Kabouter Puntmuts 
naar beneden. Wat is dat nou? Het lijkt 
wel… lijm!

“Meneer Konijn, rustig nou. Help me 
eens even uit die plas met lijm.”‘Oh 
Sorry Kabouter Puntmuts. Ik heb denk 
ik een beetje gemorst.” “Gemorst? 
Hoe kan dat dan?” “Nou, gewoon, zo:” 
Meneer Konijn haalt een potje lijm 
uit zijn blauwe rugzak en houdt het 
ondersteboven. Alle lijm druppelt op de 
grond.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  . .

‘Hé, voorzichtig!” roept Kabouter 
Puntmuts. “Dat moet je niet doen! 
Daar is die lijm niet voor.” Gauw stopt 
Meneer Konijn het lijmpotje weer in zijn 
rugzak. 

“Goed zo.” Glimlacht Kabouter 
Puntmuts. “Nou, help me nu maar eens 
uit die plas met lijm.” Meneer Konijn 
pakt de twee handen van Kabouter 
Puntmuts stevig beet en begint er hard 
aan te trekken.

“Au! Au! Au!” Roept Kabouter Puntmuts 
verdrietig. “Je doet me pijn!“ Maar dan 
trekt Meneer Konijn voor een laatste 

keer, en schiet de laars van kabouter 
Puntmuts ineens los. 

“Poeh, dat voelt al veel beter.” Kabouter 
Puntmuts bekijkt de neuzen van zijn 
laarzen nog eens goed. “Maar Kabouter 
Puntmuts, wat ik je nog wilde zeggen.” 
“Ja, wat wilde je zeggen Meneer 
Konijn?” “Het bos is ziek!” 

“Sorry? Wat zeg je?” roept Kabouter 
Puntmuts verschrikt.“Het bos is ziek! 
En ik heb al geprobeerd om alle bomen 
weer beter te maken, maar het werkt 
niet!”

Ineens snapt Kabouter Puntmuts wat er 
aan de hand is. Meneer Konijn denkt dat 
het bos ziek is, omdat alle bladeren naar 
beneden vallen. En omdat hij alle bomen 
beter wilde maken heeft hij geprobeerd 
om de blaadjes met lijm en plakband 
weer aan de takken vast te maken. 

“Oh Meneer Konijn toch, er is helemaal 
niets aan de hand.” Roept Kabouter 
Puntmuts opgelucht. “Het is herfst! 
Dan horen de blaadjes van de bomen 
te vallen.”‘Weet je het zeker?” Vraagt 
Meneer Konijn onzeker.“Geloof mij nou 
maar.” Lacht Kabouter Puntmuts. 

“Gelukkig maar, het zou zóveel werk zijn 
om alle bomen in het bos nog te doen.” 
“Inderdaad. Ga maar gauw alle plakband 
en lijm opruimen, dan kunnen we straks 
nog even in de bladeren spelen.”

En dat deden ze. Het ging hard waaien, 
en de blaadjes vlogen alle kanten op. 
Kabouter Puntmuts en Meneer Konijn 
renden erachteraan. Zo ging het de hele 
herfst door, tot het weer winter werd. 
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Kleurplaat
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Doodles gifts op www.yoursurprise.nl      Doodles wenskaarten op www.greetz.nl.

Oplossingen op pag 31.
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NIEUW BIJ SPORT CITADEL

ONBEPERKT FITNESS !!

VANAF € 15,75 PER MAAND

6 maanden
onbeperkt fitness en
groepslessen zoals

 

Voor slechts € 23,50 per maand

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

      Fysiotherapie, Hip Hop,
          DéDé Danceballet, Darts,

              TaeKwon-Do
                  

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
                 

Spinning, Zumba, Bodylift en Powerkick

BLIJF FIT EN GEZOND
KOM SPORTEN!

BLIJF FIT EN GEZOND
KOM SPORTEN!

...................................................................................................
SQUASH
BONUS

6 MAANDEN (GRATIS SQUASHEN) IN COMBINATIE
MET BOVENSTAANDE ABONNEMENT

NIEUW AFSLANKCURSUS
10 weken onder begeleiding
van voedingsdeskundige en
beweegadviseur
(info receptie)

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

- Advertenties Gazet van Dierdonk okt 2014.indd   24 20-9-2014   1:02:17



Anne Lier-van Hest
Schilderkunst 
De korte geer 2 

www.ffoxxann.nl/
annesmodernekunst/

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

Floor Hamelynck
Schilderkunst
De korte geer 2

Floors  manier van kijken, interpreteren en vormgeven is de 
basis voor zijn werk, waarbij de natuur, planten of mensen 
de inspiratie zijn. De ontwerpen zijn soms natuurgetrouw 
en soms het resultaat van een proces van vereenvoudigen 
totdat de essentie wordt weergegeven. 

Roy Merkx
Designer
De korte geer 2

roymerkx@hotmail.com

Roy is een jonge designer in opkomst, getuige het feit dat 
zijn eerste werk inmiddels in het Rijksmuseum staat. Roy laat 
zich inspireren door die dingen die hij ziet. Op dit moment 
heeft keramiek zijn ultieme aandacht.

Niek de Jongh
Fotografie
Tormentilbeek 9

www.foto-u-niek.nl

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

Petry Claassen
Beeldhouwwerken
Malaxisbeek 1

www.petryclaassen.nl

Petry Claassen is gefascineerd door de mens in al haar 
facetten. Zij maakt figuratieve beelden met diverse 
materialen zoals klei, gips, steen, brons en textiel. Door de 
ambachtelijke werkwijze die zij hanteert zijn al haar werken 
unica.

Arno Oberendorff
Schilderkunst
Malaxisbeek 1

Arno Oberendorff is imiddels een begrip in Helmond en 
ver daarbuiten. Schilderen, beeldhouwen is zijn passie. 
Elementen uit het dagelijkse leven gecombineerd met een 
speelse knipoog vormen de belangrijkste bronnen voor zijn 
werken.

Rieky van Asten
Natuurlijke kunst
Malaxisbeek 1

www.natuurlijkekunst.nl

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

FotoDier
Fotografie
Parkzicht

www.fotodier.nl

Fotodier is een Dierdonkse fotovereniging met allemaal 
mensen die de liefde en hobby hebben gevonden in de 
fotografie. Zowel de beginnende als de gevorderde fotograaf 
kan er een gezellig plekje vinden en zijn of haar ei kwijt. 
Fotodier exposeert tijdens KID foto’s van elk lid. Ieder lid 
heeft een thema gekozen en zal van dat thema zijn of haar 
drie beste foto’s exposeren.

Kunst in Dierdonk 5 oktober
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Sandra van 
de Griendt
Sculpturen
Horstlandenpark 8

www.fibre-art.nl

Sandra creëert objecten door te breien met waardeloze en 
afgedankte materialen en die vervolgens te combineren met 
andere materialen. Vergankelijke kunst noemt Sandra haar 
objecten. Ik kan haar objecten, hangen, leggen, wassen, 
knopen. Heerlijk. Telkens als ik haar werk verplaats kan ik 
een andere naam bedenken. 
Tijdens KiD exposeert Sandra bij Jose Luijten.

Jose Luijten 
Afrikaanse kunst 
Horstlandenpark 8

j.luijteng@gmail.com

Jose heeft aan huis een prachtige expositieruimte waarin ze 
haar eigen werken en werken van andere kunstenaars, een 
podium geeft. Het vastleggen van vormen, composities in 
foto’s en tekeningen, het verzamelen en genieten van kunst. 
Dit verrijkt het leven van Jose en deelt ze graag met anderen.

Hugo Brouwer
Schilderkunst
Horstlandenpark 8

j.luijteng@gmail.com

Hugo Brouwer (Nuenen) studeerde aan de kunstacademies 
München, Berlijn en Den Haag. Hij was een veelzijdig kun-
stenaar. Hij heeft monumentale kunstwerken voor kerkelijke 
en wereldlijke gebouwen vervaardigd. Een aantal van zijn 
kleinere teken- en schilderwerken zijn tentoongesteld in de 
expositieruimte van Jose Luijten.

Bert Valentijn
Mineralen & fossielen
Tamariskbeek 15

Bert is verwoed mineralenzoeker. Hij bezoekt jaarlijks ver-
schillende groeves en vindplaatsen in binnen- en buitenland. 
Hij laat u zijn vondsten zien. Een mooie kennismaking met 
de wondere wereld van de mineralen. Ook zijn er mineralen 
te koop en kan er voor kinderen een leuke startverzameling 
worden aangeschaft.

Frits Wijn & 
3 andere 
kunstenaars
Schilderkunst
Velhorstweide 20

Frits schildert met passie en zoveel mogelijk natuur getrouw. 
Zijn werken spreken boekdelen.

Anne Deelen
Schilderkunst
Schovenhorstweide 7

Anne Deelen houdt zich bezig met schilderkunst. Zij maakt 
vooral portretten en wordt hierbij geïnspireerd door het 
postimpressionisme van Van Gogh.

Hans Deelen
Zandsculpturen
Schovenhorstweide 7

http://fotoalbum.
hansdeelen.nl/#home

Hans Deelen is zeer creatief met zand. De meest prachtige 
vormen ontstaan uit zijn handen. Van replica’s van oude 
kastelen tot en met de meest complexe fantasiefiguren.

Jos van der Donk
Bronzen beelden
Schovenhorstweide 9

www.jvanderdonk.eu

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

Kunst in Dierdonk
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Marion Jochem 
Sculpturen & glaskralen 
Velhorstweide 15

www.emjee-beads.nl

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

André van Veghel
Beeldhouwen
Schovenhorstweide 7

www.ateliervandre.nl

André’s werk kan zeker eigenzinnig worden genoemd. Hij 
werkt vanuit zijn eigen ideeën en creëert stenen figuren zoals 
geen ander. Hij maakt voornamelijk figuratieve beelden en 
tracht de sfeer van de houding te vangen in de steen.

Sheila Haasnoot
Schilderkunst
Schrevenhofdreef 7

www.sheesnut.nl

Al vanaf de middelbare school is schilderen mijn passie en 
uitlaatklep. Sheila heeft iets met kleuren. Kleuren inspireren 
haar tot popartachtige werken die je vrolijk stemmen. Sheila 
schildert met acrylverf en gemengde technieken op grote 
doeken.

Wim van Midden
Beeldhouwwerken
Velhorstweide 20

http://www.agentuur-
creatief-kunst.nl

Wim ziet in de ruwe steen het te creëren kunstwerk. Tergend 
langzaam ontplooit hij de meest fantastische sculpturen: van 
mens tot (fantasie) dier...

Ilse Hansen
Walltables
Horstlandenpark 8

info@ilsehansen.nl

Ilse vergelijkt haar walltables met een schilderij. Het schil-
derdoek wordt in haar geval een tafelblad en i.p.v. de beel-
tenis maakt Ilse gebruik van losse en vaak samenhangende 
elementen versterkt door subtiel aangebracht kleinood. 
Weldoordacht en nauwkeurig combineert zij de grafische 
vormen en kleuren van tafelblad en objecten in driedimensi-
onale werken. Door deze op de door haar speciale manier te 
combineren en te rangschikken ontstaan verrassende wall-
tables. Voor Ilse is elk onderwerp visualiseerbaar.

Igor Verpoorten
Schilderkunst
Horstlandenpark 8

www.schoots-vanduyse.com
igorverpoorten@hotmail.com

In de werken van Igor Verpoorten zijn het bewustzijn, 
het onderbewustzijn, de droomtoestand en de dood 
terugkerende thema’s die, in zichzelf gekeerd, hun plek 
zoeken en zich nestelen in de openbaarheid. De figuren die 
opdoemen in zijn werk zijn vaak geïsoleerd en zitten in hun 
eigen werkelijkheid. Ze balanceren tussen verschillende 
bewustzijnstoestanden. De kleuren zijn gedempt, de techniek 
klassiek. 

Jose Luijten 
Teken- en schilderkunst
Horstlandenpark 8

j.luijteng@gmail.com

Tekenen, hoe en wat ? Het laatste jaar Academie Arendonk 
is ingegaan. Steeds meer vragen rondom wat kunst is, pas-
seren de revue. Boeiend is de ontdekking dat ik met tekenen 
mijn eigen kwaliteiten en beperkingen ontdek. Hier wat mee 
doen dat is de uitdaging.

5 oktober 2014 – 13:00 – 17:00 uur
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Kunstwerk 
Dierdonk
Petry Claassen & 
Jos van der Donk

Hoek Dierdonklaan, 
Ockenburgpark, 
Horstlandenpark

Aan de ingang van Dierdonk op de Dierdonklaan is een fan-
tastisch kunstwerk gerealiseerd door twee bovengenoemde 
kunstenaars uit de wijk. 
Dit kunstwerk is geschonken door Stichting Carat.

Caroline Verhees
Schilderkunst
Schovenhorstweide 25

Lachen, lezen, eten & drinken, ontwikkeling, de natuur, men-
sen ontmoeten, de kleur wit, cadeautjes openmaken, verras-
singen, humor, verwondering, dromen, slapen, herfstgeur, 
zon, de sterrenhemel, spontaniteit, mijn gevoel volgen, de 
zee, mijn teckel, thee drinken, schilderen, beeldhouwen, uit 
mijn hoofd, in mijn handen! Hieronder ziet u de route. 

U komt toch ook? 
5 oktober 2014 – 13:00 – 17:00 uur

Kunst in Dierdonk  -  5 oktober 2014

Nieuwsblad voor Dierdonk28

Pag 27 - Verenigingsnieuws - kid - N.indd   28 21-9-2014   17:36:01



Rampetampers op naar 2015

Prinsenbekendmaking
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. 

Wie zullen in dit seizoen de scepter(s) 
gaan zwaaien, wel laat u verrassen en 
kom op 1 november naar onze residen-
tie.

Jeugdprins Werner d’n Urste zal rond 
de klok van 19.15 nog een laatste keer 
voorgaan in een geweldige polonaise 
om daarna de attributen behorend bij 
zijn Prinsschap in te leveren. Ook de 
Vorst en Ceremoniemeester zullen hun 
attributen inleveren en de leden van 
de jeugdraad zullen hun cape en steek 
inleveren. Vervolgens zal zo rond de 
klok van 19.30 de nieuw Prins(es), Vorst 
en Ceremoniemeester worden bekend 
gemaakt. 

Om 20.30 uur wordt het feestgedruis 
voortgezet door de groten en zal Prins 
Ruurd Jan nog even laten zien wat nu 
echt carnaval is. Na ontvangst van 
de gastverenigingen zal ook hij nog 
een maal voorgaan in de polonaise, 
om vervolgens de artikelen behorend 
bij zijn prinselijke waardigheid bij de 
Vice-voorzitter in te leveren. Dit alles 
onder de klanken van dit jaar 40 jarige 
“Durbloazers”. Vervolgens zal dan de 
nieuwe prins van Dierdonk met zijn 
gevolg  aan de aanwezigen worden 
gepresenteerd.

Zowel tijdens de jeugdprinsbekend-
making als ook de prinsbekendmaking 
zal de dansgarde en de showgroep hun 
kunsten ten tonele brengen, maar er is 
meer:!!

Artiest

Dit jaar hebben we gemeend de 
prinsbekendmaking op te pimpen 
met een artiest die Nederlandstalige 
stemmingliederen zingt. Deze hebben 
we gevonden in de vorm van “Erik de 
Zingende Bouwvakker”. 

Naast zijn baan als bouwvakker is het 
liefste wat hij doet zingen. Door zijn 
passie voor feestmuziek, is het overal 
één groot feest waar hij is geweest. 
Overal waar hij optreed gaat het dak 
eraf, zodat ze na afloop samen kunnen 
genieten van een geslaagde avond.

(Jeugd)leden
Voor zowel de jeugd als de raad en 
de dansgarde/showgroep hebben 
we nog mogelijkheden om ook mee 
te gaan doen binnen de vereniging. 
Nadere informatie via het secretariaat: 
secretaris@rampetampers.nl of 0492-
517210

De Rampetampers zijn naast carnavals-
vereniging ook een gezelligheidsver-
eniging. We ontkomen er natuurlijk als 
vereniging niet aan om een aantal werk-
zaamheden uit te voeren. Soms gebeurd 
dit in kleine groepjes of soms ook met 
de hele vereniging. Denk hierbij het uit-
werken van de ideeën voor de optocht, 
maar ook het ophalen van advertenties 
voor en het samenstellen en maken van 
ons boekje. Dit zijn werkzaamheden die 
door iedereen gedaan kunne worden, en 
waarvoor je geen lid hoeft te zijn van de 
Raad van Elf. Uiteraard zijn leden voor 
de raad van Elf ook hartelijk welkom.

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. 
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Oktober 2014 in het Annatheater
Gratis proefles Mindfulness 
Mindfulness leert je bewust in het leven 
te staan en beter omgaan met stress 
en de moeilijkheden van alledag; het 
kan leiden tot minder piekeren, beter 
doorslapen, minder stress en meer 
kunnen genieten van ‘de kleine dingen 
des levens’. 
De training wordt verzorgd door 
Susanne Biemans, gecer ti fi ceerd trainer 
en Marielle van den Heuvel, psycholoog. 
Data en tijd proefles: maandag 13 
oktober van 19.30 tot 22.00 uur
Voor meer informatie:
 www.congruens.nl/mindfulness.html 
tel.nr.: 06-10849315, 
e-mail: info@congruens.nl

Gratis proeflessen tango 
dansen bij Tango Ahora!
Altijd al eens op de planken willen staan 
om zien of er een In de Argen tijn se 
tango is het spel van leiden en volgen 
zo subtiel dat je soms niet meer weet 
wie leidt of volgt. De voort durende 
communicatie tussen de dansers, geïn
spi reerd door een bijna onuit puttelijke 
voorraad muziek, maakt het dansen van 
de Argentijnse Tango tot een nimmer 
vervelende hobby, voor velen zelfs tot 
een passie.
Data en tijd proeflessen: donderdag 25 

September 21.30-22.40 uur en vrijdag 
26 September 21.15 - 22.30 uur
Voor meer informatie: 06-3600.1971 
(Marc) of 06-28.23.45.95 (Agnes),  info@
tango-ahora.nl , www.tango-ahora.nl

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. 

Zijn vrolijke klanken zijn al een kwart 
eeuw in het Centrum van Helmond te 
horen. Alfons van Gehlen zorgt met zijn 
draaiorgel voor een mooi stukje oer-
Nederlandse beleving in het Helmondse 
Winkelhart. Als dank hiervoor kreeg hij 
afgelopen zaterdag een bloemetje met 
een envelop met inhoud van wethouder 
Stienen (Cultuur). 

Al 25 jaar lang komt de Limburger op 
woensdag en zaterdag naar Helmond. 
Met zijn draaiorgel ‘Atlanta’ zorgt 
hij voor een vrolijke noot tijdens de 
marktdagen. Burgercommissielid Berry 
Smits (Helmond Aktief) kaartte dit 
jubileum aan bij het College van B&W, 
die de gelegenheid graag aangreep om 
Alfons in de bloemetjes te zetten.

Orgelman Alfons van Gehlen in de 
bloemetjes gezet voor 25 jaar vermaak 
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Jeugd(prijs)puzzel. Win een cadeaubon!
Afgelopen maand hadden we de Gazetzoeker.
Alle antwoorden waren te vinden in de Gazet van 
September. Normaal publiceren we hier dan de 
oplossing en de foto van de prijswinnaars. 

De uiterste inzenddatum was 12 september, echter op deze 
dag hadden we nog geen oplossing binnen. Zelfs niet van 
diegene die deze altijd op het laatste moment inzenden. Deze 
maand publiceren we dus geen oplossing maar ook geen foto. 
Misschien was er iets mis met het mailadres, maar het kan 
ook zijn dat de puzzel te moeilijk was of de uitleg niet volledig. 
Deze keer mochten we wel 0 oplossingen ontvangen.

We laten ons niet uit het veld slaan en publiceren daarom 
dezelfde puzzel, nou ja bijna dezelfde puzzel nogmaals.
Kortom alle antwoorden op de vragen zijn te vinden in deze 
Gazet, je moet dus misschien wat bladeren, en hier mag je 
spieken, op school niet.

Mocht er iets onduidelijk zijn, of denk je er zit een fout in de 
puzzel, laat ons dat dan even weten op mailadres 
redactie@dierdonk.org. Dan zullen wij dat verduidelijken.

Kortom dus, deze maand bijna dezelfde puzzel in 
een geactualiseerd jasje. Doe mee en grijp je kans, 
met deze  Gazetzoeker. Maar je moet er wel wat voor 
doen, we geven de cadeaubonnen niet zo maar weg.

Nogmaals 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 Gazetzoeker 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 dan: 
3 cadeaubonnen van € 10,00.

Uiterste inzenddatum is: zondag 12 oktober 2014.

Oplossing doodles spelletjespagina 23

Oplossing (Vul hier de antwoorden in)

1.  Wie heeft het allemaal?
2.  Hoe heet de scoutinggroep van dierdonk?
3.  Met wat voor vaartuig beoefend de persoon in de hobby van 
     zijn hobby? (vier letters)
4.  Wat is de achternaam van onze wijkagent?
5.  Wat is een andere naam voor Baton bij de twirlsport?
6.  Hoe heet ons wijkhuis? 
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 werdt op straat beoefend tijdens de dierdonkdagen?

12. Wat is de naam van de fotovereniging van dierdonk?
13. Waar kun je al terecht voor je kerstspullen?
14. Hoe heet de carnavalsvereniging in Dierdonk?
15. Wie schrijft de column Medi-Seinen? (achternaam)
16. Wat is de naam van de figuurtjes op de spelletjespagina?
17. Welke artiest trad op tijdens de dierdonkdagen? (voornaam)
18. Welk orgel draaide wethouder Frans Stienen?
19. Wie heeft het voorwoord geschreven? (voornaam)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
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Nieuw: Caresse boxsprings

Elektrisch 
verstelbaar

160x200  
compleet

nu  1695,=

Een schilder verhuist naar
een andere wijk. 
"Verhuizer, wees alsjeblieft
voorzichtig met dat schild-
erij. De verf is nog niet he-
lemaal droog", waarschuwt 
de schilder. 
Waarop de verhuizer ant-
woordt: 
"Oh dat geeft niks, meneer.
 Ik heb toch maar oude kle-
ren aan."

Schilderij verhuizen
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Op alle tegelvloeren uit 
onze showroom, 

bestelling in de maand 
oktober: 30% korting

Vanaf 40 m2

Aktie
tegelvloeren:

keramisch parket 
de ideale oplossing voor: 

   woonkamer

   keuken 

   slaapkamer

* 

*

* (vraag naar de actievoorwaarden in de winkel)

In verband met ons 40 jarig jubileum
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Van Lieshout Stoffering
Meubel, Auto, Boot, Caravan, Revalidatie Stoffering

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

De specialist in relaxfauteuils

Voor u op maat gemaakt en

bij u thuis ingemeten.
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De hobby van …Michael van den Boogaard
We vragen de mensen achter de advertenties in ons wijk
magazine naar hun hobby of vrijetijdsbesteding. Dit keer komt 
Michael van den Boogaard van B&B Tegels en Sanitair aan het 
woord.
In deze aflevering van De hobby van… gaan we opnieuw het 
water op. Spreekwoordelijk natuurlijk maar ook Michael van 
den Boogaard van B&B Tegels en Sanitair heeft een hobby die 
met water te maken heeft. De hobby van Michael is wildwater-
kanovaren. Een, zoals hij dat zelf vertelt, een technische en 
fysieke sport waarvoor je ook mentaal erg sterk moet zijn. De 
kunst is om behendig tussen “poortjes” door te slalomvaren op 
een parcours met wild stromend water.

Kampioen
Ik ben uitgenodigd bij Michael thuis. Bij binnenkomst ben 
ik meteen onder de indruk; vele medailles en bekers sieren 
zijn woonkamer. Michael is dan ook niet zomaar een kanoër 
maar we hebben te doen met een man die op dit moment (op 
43-jarige leeftijd!) Nederlands kampioen is en die in het verleden 
vele malen een kampioenschap op zijn naam wist te schrijven. 
Jammer dat wildwaterkanoën een relatief kleine sport is die op 
tv niet vaak vermeld wordt. Zo komt Nederland nooit te weten 
welke talenten we in Helmond hebben rondlopen! 

Olympisch
Michael leerde de sport kennen via een filmpje dat hij op 
10-jarige leeftijd op school zag over de kanosport. Hij was 
meteen verkocht en hing er zijn voetbalschoenen voor aan de 
wilgen. Na 2 jaar kanoschool kwam hij als lid bij de Helmvaarders 
en hij is er nooit meer weggegaan. In de loop der jaren heeft hij 
aan allerlei kampioenschappen (Europees, Wereld) meegedaan. 
Helaas kwam het nooit van een Olympische deelname. In 1992 
was hij bijna zo ver met zijn team maar de ziekte van Pfeiffer 

velde hem én zijn Olympische droom. Een flinke knauw voor deze 
sportman!

Bondscoach
Michael doet de fysieke conditie op met vele trainingen; drie keer 
per week krachttraining en 4x per week in de kano op het water 
bij sluis 8 hier in Helmond. Maar ook in zijn werk, badkamers 
plaatsen en vooral tegelzetten voor zijn bedrijf B&B tegels en 
sanitair, wordt zijn conditie op peil gehouden. Zware materialen 
sjouwen en dat bijna altijd trap op. Badkamers zijn immers vaak 
boven! 
Op dit moment is Michael onbezoldigd bondscoach. Hij traint 
de grote Nederlandse talenten waaronder Lena Teunissen 
uit Leerdam (die in de weekenden in Helmond traint) en de 
Helmondse beloften Dian Derks en Maartje Otten. Bondscoach 
is hij al een lange tijd. Toen in 2012 het NOC/NSF besliste dat de 
kanosport niet langer vanuit hun kas werd gesubsidieerd koos 
Michael ervoor om ook zonder bezoldiging door te gaan, uit 
liefde voor de sport. Wildwaterkanoën is zijn passie en die passie 
ziet hij in de jonge talenten terug. Het overbrengen van zijn 
kennis op de jeugd is nu het hoofdbestanddeel van zijn hobby. 

Titel verdedigen in jubileumjaar
In 2002 werd Michael Helmonds Sportman van het Jaar en 
zijn kampioenschap van oktober 2013 leverde hem een dikke 
Helmondse medaille op. Op 5 oktober van dit jaar zal hij zijn 
nationale titel verdedigen. Zijn ervaring zal hem zeker ver 
brengen in deze race maar hij is wel bang dat de jeugd hem gaat 
inhalen op fysieke kracht. De jeugd heeft kansen en de tijd om 
2x per dag te trainen. Dat gaat voor Michael niet meer. Om half 
zeven ’s morgens stapt hij in het met spullen voor zijn klanten 
volgeladen bedrijfsbusje. Het bedrijf dat zijn ouders 40 jaar 
geleden hebben gesticht draait goed. Ook in dit jubileum jaar is 
de hulp van moeder in de showroom en vader voor de hand- 
en spandiensten onontbeerlijk. Samen met mede-eigenaars 
zus Ingrid (ook een voormalig Nederlands wild waterkano-
kampioen!) en broer Rudger wordt hard ge werkt in het bedrijf 
aan de Mierloseweg.

Trainen 
De sport wordt het hele jaar door bedreven. De wedstrijden 
zijn er tussen begin maart en eind oktober maar zoals Michael 
aanhaalt: Meister wird man im Winter, dus ’s winters wordt 
er hard getraind. Door de week in Helmond, in de weekend 
als het even kan, op een goede wildwaterbaan in de ruime 
omgeving (Nederland, België, Duitsland). De vakanties worden 
met de teams “gevierd” in trainingskampen op een plek in de 
wereld waar een snelle baan is. Zo wordt er in de komende 
herfstvakantie naar Bratislava afgereisd. Alle kosten worden door 
de sporters zelf gedragen. Ook bondscoach van den Boogaard 
bekostigd zijn eigen reis en verblijf. Er is niks te verdienen in deze 
sport, het kost daarentegen erg veel. Dit jaar zat een vakantie er 
voor Michael niet in. Alle vrije uren werden aan zijn sport en zijn 
pupillen besteed. Behalve de drie dagen die hij heeft besteed aan 
zijn 2de hobby: met een Mini over de Nürburgring Nordschleife 
scheuren… Er zit dus nog een tweede verhaal in deze topsporter 
van B&B Tegels en Sanitair! 
  Mirjam van der Pijl
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Maandag 18 augustus, bijna 13 uur. Er staan in de grote zaal 
van de Brem 320 kinderen, jeugdleiding en volwassen leiding 
vol verwachting klaar voor de 21ste kindervakantieweek. 
Voor de 2de keer had de week een thema. Dit keer was dat: 
Te land, ter zee en in je portemonnee. Tijdens de opening 
kwamen 2 dames om onze kluis met het geld voor het uitje te 
controleren. Nadat de dames wegwaren kwamen al kinderen 
naar de organisatie toe om ze te waarschuwen dat het boeven 
waren. Tips waren: neem de kluis mee naar huis of we blijven 
bij de kluis slapen. Uiteindelijk hebben we het alarm van de 
Brem ook aangezet. 

’S Middags gingen de kinderen een groepsportemonnee 
knutselen en schilderen. Verder werd weer een groepsnaam 
bedacht en gingen alle groepen op vossenjacht. Er waren 
namelijk 9 vossen gesignaleerd in de binnenring van de 
Rijpelberg. De J-groepen gingen ook schatgraven in het 
broeders- ehhhh nee, het Bakelsbos. Als beloning voor al deze 
activiteiten kreeg iedereen een lekker frietje van Cafetaria 
Olaf en Christel. Zo zag het plein ervoor weer geel van de 
kinderen. Enkele kleine regenbuien probeerde het nog om de 
fijne sfeer te bederven, maar dat lukte lekker toch niet.

Op dinsdag gingen de jongsten de hele dag naar het bos 
bij het Gelderlandhof. Daar werden hutten gebouwd, de 
koning van het verknipte land gespeeld en waterdruppels 
gesmokkeld. De middengroepen gingen op de fiets naar de 
midgetgolf in de Warande en daarna ook naar het bos om 
hutten te bouwen, levend zeeslag te spelen en geldzakken te 
transporteren. Enkele groepen deden dit dagprogramma net 
andersom. Tot slot fietsten ’s morgens alle O-groepen naar 
het Jan Vissers museum (film + rondleiding) en de Bibliotheek 
(quiz en speurtocht). De kinderen hadden op alle locaties zeer 
genoten. ’S Middags waren ook de ouderen te vinden in het 
bos met een hut en deden daar het grote verfspel.

Dinsdagavond liepen de kinderen van 10 jaar en ouder in 6 
groepen met behulp van een GPS naar een open plek ergens 
in de bossen. Vanaf deze locatie werd , na wat gedronken 
te hebben, het nodige gesmokkeld door de bossen. Toen 
iedereen weer veilig was teruggekeerd liepen we in een grote 
sliert terug naar de Brem om daar een frikandel of kroket te 
eten als beloning.

De woensdag stond in het teken van het sportief bezig zijn. 
De O-groepen gingen naar MULO honkbal voor een clinic en 
daarna een toernooi. Er werd goed opgelet en tijdens het 
toernooi werden de spelers door hun teamgenoten flink 
aangemoedigd. En dat allemaal onder het toeziend oog van 
een heerlijke zon. Uiteraard moest er in de middag even een 
verkoeling plaatsvinden met een ijsje van Zaal Vissers. De M- 
en O-groepen liepen naar Rood Wit ’62 voor een zeskamp. 
Onderweg kwamen ze de 2 dames van de kluiscontrole tegen, 
die enkele kinderen snel wat pakjes geld gaven om even te 
bewaren. Later die ochtend kwamen de dames bij Rood Wit 
’62 deze pakjes weer ophalen. Ze waren het geld van de kluis 
aan het controleren, zeiden ze. Gelukkig hadden we een 
aantal kinderen met gezonde argwaan. Ze hadden 3 pakjes uit 

voorzorg verstopt. “In de bosjes gegooid”, was het antwoord 
naar de 2 dames. 
De zeskamp was voor sommige groepen weer een strijd 
op leven en dood. Heel fanatiek en (te?) enthousiast ging 
iedereen elk spel te lijf. De jokers werden ingezet voor de 
dubbele punten en uiteindelijk zaten de groepen heel dicht bij 
elkaar. Na de lunch gingen de jongsten naar de Brem om in 
onze filmzaal de film “Het regent gehaktballen 2” te bekijken. 
De emmers, eh ik bedoel de M-ers hielden bij Rood Wit ’62 
na de lunch een trefbaltoernooi. Ook nu weer een enorm 
fanatisme bij een aantal groepen. Helaas waren de velden 
achteraf bezien toch wat te klein voor de hele grote groepen 
(16/17 kinderen). Mogelijk moeten we volgend jaar toch 
gaan werken met verplichte (18+) begeleiding van minimaal 
1 dag per kind wat meedoet bij deze fijne week. Dan kan 
de groepsgrootte eindelijk naar de door ons zo gewenste 
10 a 12 kinderen. Er is meer overzicht en er hoeven minder 
“politieagenten” de groepen de begeleiden. 

Donderdag waren we de hele dag te gast bij scouting 
Rijpelberg. De J-groepen gingen ’s morgens discoballen en 
slingers knutselen voor de disco die ze in de middag hadden. 
De M- en O-groepen waren in de ochtend in de weer met 
kleine stokjes en elastiekjes om allerlei bouwwerken te 
vervaardigen. Na de lunch kwamen grotere stokken aan de 
beurt om uiteindelijk een zo groot mogelijke toren te bouwen 
die bleef staan. Nou voor een aantal groepen was “the sky the 
limit”. Verder gingen de groepen bij de droge sloot bruggen 
met een leuning bouwen waar men overheen kon lopen. 

Tijdens de lunch waren alweer de dames van de “kluiscontrole” 
gekomen om nog het een en ander te bekijken. Maar de 
kinderen waren zooooo op hun hoede dat toen het kluisalarm 
afging ongeveer 150 kinderen naar binnen stormden om de 
boeven in te rekenen. Terwijl enkele begeleiding geholpen 
door de kinderen de boeven vasthielden belde de voorzitter 
met de politie die onmiddellijk zou komen. Binnen 2 minuten 
arriveerde de politieauto met sirene en zwaailicht. De twee 
“dames” werden geboeid en achter in de politieauto gezet. 
Ze zijn naar het politiebureau gebracht en moeten nu een 
aantal maanden in de gevangenis zitten. Al ons geld was 
terecht, zelfs de 3 eerder verstopte pakjes werden ingeleverd! 
En dus konden we op vrijdag ons dagje uit houden. Gelijk 
wil ik nu even gebruik maken om onze 2 vaste EHBO-ers te 
bedanken voor de 3 dagen waarbij ze ons het nodige werk uit 
handen hebben genomen. Dank je wel Jan Hein en Antonet. 
Donderdagavond hebben we met de kinderen van 10 en ouder 
nog een gezellige disco gehouden met een kampvuurtje. 

En toen brak alweer de laatste dag van de kindervakantieweek 
aan. Vrijdag vertrokken 5 bussen vol kinderen en begeleiders 
naar de betoverende wereld van Toverland, uitgezwaaid door 
een aantal moeders en vaders en opa’s en oma’s en……. 
Dit werd weer een heerlijke dag waarbij iedereen heerlijk 
kon spelen en genieten. Rond 16 uur kwam er even wat 
regen langs. Maar daar gaf niemand wat om, want al snel 
kon men weer naar buiten. Nadat we om ongeveer 18:30 
uur terug waren werden de winnaars van de verschillende 
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leeftijdsgroepen gehuldigd en kwam er 
weer een einde aan een enerverende 
kindervakantieweek. 

Zonder onze sponsoren zou de week 
niet zo hebben kunnen verlopen. 
Daarom willen we ze bedanken: A.H. 
Brouwhorst, Cafetaria Olaf & Christel, 
E.H.B.O.-vereniging Brouwhuis, Vane 
Druk, Twin Tours, Emté, Zaal Vissers, 
Rood Wit ’62, Mulo Honkbal, Scouting 
Rijpelberg, OBS de Straap, gemeente 
Helmond, wijkraden Rijpelberg, 
Brouwhuis en Dierdonk, Hobbyclub de 
Brem, Rabobank, Crazy air en JIBB. 
En uiteraard al onze vrijwilligers 
(begeleiding, jeugd, MA’s, facilitair, enz.) 
bedankt voor hun hulp. Want zonder 
deze hulp zou er HELEMAAL geen 
kindervakantieweek zijn! 
De foto’s van de hele week staan online 
op 

www.kindervakantievertier.nl. 

Tijdens de herfstvakantie is het weer 
zo ver! Het aller leukste sport-, spel-  
en doefestijn vindt plaats in sporthal 
De Braak! Ben jij er samen met jouw 
vriendjes en vriendinnetjes ook bij?

Op 21 oktober start RaboJeugdland voor 
de 16e keer! Het leukste evenement van 
het jaar vindt plaats in sporthal De Braak 
in Helmond en duurt t/m 24 oktober. 
Er zijn zoals altijd weer een heleboel 
leuke dingen te doen! Zoals schminken, 
dansen, een stormbaan, knutselen, 
rodeostier, air hockey, tattooshop, 
slingerbal, spijkerbroek hangen enz. 
Eigenlijk teveel leuke dingen om op te 
noemen!

Alle Helmondse basisschoolkinderen die 
in groep 3 t/m 8 zitten mogen meedoen 
aan RaboJeugdland.

De meeste kinderen ontvangen in 
september alle informatie via hun eigen 
basisschool of via de diverse media.

Kaartverkoop start op woensdag 
8 oktober vanaf 13.00 uur op de 
Rabobankkantoren aan de Kerkstraat 
in Helmond-Centrum en Mierlo-Hout 
en via onze extra verkooppunten bij: 
Primera de Luifel, winkelcentrum De 
Bus; Albert Heijn Dierdonk; Kado to 
Go, winkelcentrum Brouwhorst; DA 
Drogisterij Van Leuken, Dorpsstraat 
58; IJssalon “Il Circo”, Dorpsstraat 8 en 
Wijkhuis De Lier, Van Kinsbergenstraat 1 
(alleen op woensdagmiddag 8 oktober).
Vanaf 9 oktober te koop tijdens de 
normale openingstijden van deze 
kantoren/winkels.
De kaartjes kosten € 3,-- per dagdeel per 
persoon. Met kortingsbon ontvang je € 
1,-- korting. Kom op tijd want op=op!

Voor meer informatie kun je altijd onze
website bezoeken: www.jeugdlandhelmond.nl 
Of bij: Stichting RaboJeugdland, 
voorzitter Ingrid Lammers 
Telefoon: 06-15425338

16 Jaar RaboJeugdland: Ben jij er ook bij?!
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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
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van egmond.pdf   1   8-8-2014   13:09:08
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- 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
NO CURE NO PAY
GEEN VERKOOP, GEEN KOSTEN

Adv-BC-190*137.indd   3 17-06-2008   19:45:19

*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,-
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Medi-Seinen: 
nieuws vanuit Medisch Centrum Dierdonk

Kunst in 
Dierdonk

In juni 2013 is het beeld “Over brug
ging” aan het begin van de Dierdonk
laan geplaatst. Dit beeld is een 
herkenningspunt 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, excl. 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 kunste
naars 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:
Petry Claassen, Malaxisbeek 1, telefoon 
06 43746332  of
Jos van der Donk, Schovenhorstweide 9, 
telefoon 0643841261

“CHURANDY”
Churandy Martina is een atleet uit 
Curacao, is altijd blij en kan heel hard 
rennen. En Churandy heeft een missie, 
namelijk Usain Bolt verslaan op de 100 
meter, en als dat niet lukt dan toch 
zeker op zijn favoriete afstand de 200 
meter. En daar hou ik nou van! Mensen 
met een “missie”, die ergens helemaal 
voor “willen gaan”. Nou moet ik wel 
zeggen dat Churandy de lat meteen wel 
erg hoog legt en misschien kunnen we 
in dit geval beter spreken van “droom” 
in plaats van “missie”. Maar goed, de” 
tijd” zal het leren want daar gaat het 
uiteindelijk om! Graag wil ik met u 
spreken over gezond bewegen.

De Nederlandse Norm Gezond Bewe gen 
is in 1998 opgesteld door de universi
teiten van Amsterdam (VU), Maas tricht, 
Groningen en Utrecht, en het RIVM, TNO 
en de sportkoepel NOC/NSF. De norm is 
vooral gericht op het onderhouden van 
de gezondheid en is verschillend voor 
jongeren, volwassenen en ouderen. In 
de praktijk is het ook een internationale 
norm voor gezond bewegen. Gezond 
bewegen voor volwassenen (1855 jaar) 
betekent, een half uur matig intensieve 
lichamelijke activiteit op tenminste 5, 
maar bij voorkeur alle, dagen van de 
week. De hartslag ligt daarbij iets boven 
normaal en u raakt een beetje buiten 
adem. Dat kan door te sporten, maar 
ook door te wandelen, te fietsen of te 
tuinieren. Intensief huishoudelijk werk 
telt ook mee. U hoeft niet een half uur 
achter elkaar te bewegen, maar u kunt 
dat naar eigen inzicht over de dag verde
len. Bewegen is niet alleen gezond maar 
is ook leuk! Het is goed voor uw hart 
en bloedvaten, longen, gewrichten en 
spieren. U zult zich fitter en energieker 

gaan voelen. Door te bewegen kunt u 
zich beter ontspannen. U heeft minder 
kans op overgewicht en suikerziekte. 
Bewegen is goed voor uw bloeddruk 
en cholesterolgehalte. Wan neer u niet 
gewend bent actief te bewegen dan is 
het verstandig dit geleidelijk aan op te 
bouwen bij voor keur onder begeleiding. 
Breid de inspanning daarna geleidelijk 
uit. U zult merken dat het elke week be
ter gaat. Laat u overigens niet weerhou
den door een zekere mate van spierpijn. 
Elke dag een half uur actief bewegen is 
beter dan een of twee maal per week 
een uur intensief te sporten. Kies ver
der activiteiten die u leuk vind en die u 
kunt inplannen in uw dagelijks leven. Ga 
op vaste tijden bewegen, dan houdt u 
het gemakkelijker vol. Maak er een ge
woonte van om in uw dagelijks leven ex
tra te bewegen. Het moge duidelijk zijn 
dat gezond bewegen niet perse hoeft te 
betekenen dat u zich moet inschrijven 
bij een sportschool of sportvereniging. 
Overigens in het dagelijks leven zijn er 
ook verschillende activiteiten die een 
bijdrage kunnen leveren. Neem de trap 
in plaats van de lift. Laat de auto wat 
vaker staan en neem de fiets. Blijf niet 
urenlang achter elkaar zitten. Maak een 
wandeling tijdens de pauze op uw werk. 
Alle kleine beetjes helpen! Wanneer is 
het verstandig om contact op te nemen 
met uw huisarts? Over het algemeen 
kan gesteld worden dat u lichaam zelf 
de grenzen zal aangeven. Neem con
tact op met uw huisarts wanneer u bij 
in spanning benauwd wordt, pijn op 
de borst of een piepende ademhaling 
krijgt. Bij gewrichtsklachten kunt u met 
u huisarts overleggen of u wellicht beter 
een andere sport kunt gaan doen. 
Tot nu toe, ik herhaal tot nu toe, is het 
Churandy niet gelukt Usain te verslaan. 
Maar zo heeft hij ons verzekerd eens 
komt die “tijd”! We kunnen een voor
beeld nemen aan Churandy. Blijven ver
trouwen op eigen kracht en kun nen met 
daarbij soms een beetje “over moed”, 
dat zouden meer mensen moe ten doen. 
Churandy is mijn held en grote voor
beeld. Ik ben blij man! 
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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Zomaar een dagje: Dierenkliniek Brouwhuis

Keep it cool 
Half augustus zijn we op het ogenblik 
van dit schrijven. Al meerdere dagen 
achter elkaar vallen er grote stortbuien 
uit de hemel. De periode van grote 
hitte lijkt voorbij. Gelukkig maar, want 
voor veel dieren vormde het een echte 
belasting: diarree, slechte eetlust, 
hijgen, oorontsteking, ... .

Op woensdagavond, vlak voor sluitings
tijd ging de telefoon: Bello, een mooie 
Berner Sennen reu, leek last te hebben 
van zijn oor. Voortdurend zat hij te 
krabben en de vacht leek ook wat 
plakkerig. Linda, onze assistente, was 
meteen gealarmeerd: dit klonk verdacht 
veel als een hotspot. Bello mocht 
meteen langskomen. En inderdaad, bij 
controle was een duidelijk ontstoken 
plek te zien vlak onder het oor, een 
hotspot. Een hotspot is een acute, 
vaak etterige ontsteking van de huid, 
die binnen slechts enkele uren zeer 
sterk kan uitbreiden en dus snelle 
behandeling vereist. Vaak zien we het 
bij hondenrassen met een dikke vacht 
(zoals de Berner Sennen), waar een klein 
krasje of een vlooienbeet sterk kan gaan 
broeien en groter worden. Dit geeft 
jeuk en pijn voor de hond. Zelfs Bello, 
die anders best een stoere kerel is, liet 
er niet zomaar aankomen. Omdat hij zo 
gevoelig reageerde en het warme weer 
oververhitting kon veroorzaken als hij 
zich teveel zou opwinden, besloten we 
om hem te verdoven. De huidplek werd 
geschoren en grondig ontsmet. Een 
verzachtende creme erop, een prikje 
om weer wakker te worden en Bello zou 
weer naar huis kunnen. Of toch niet... 
Controle van de temperatuur liet zien 
dat deze, ondanks onze voorzorgen, 
toch was opgelopen tot bijna 41 graden. 
Koelen was dus de boodschap: vacht 
natmaken, alcohol op de voetzooltjes 

en de ventilator op hoogste stand. Na 
een half uur begon de temperatuur 
gelukkig weer te dalen en mocht Bello 
weer mee naar huis. De hotspot was na 
een stevige antibioticakuur van 2 weken 
weer genezen.

Nog zo’n enthousiasteling als Bello is 
Paddy. Het is Paddy’s grootste hobby 
om te gaan wandelen met zijn vrouwtje. 
Wanneer het erg warm is buiten, 
gebeurt dit vroeg in de ochtend of laat 
in de avond, maar altijd is hij even blij. 
Paddy heeft ondertussen een vaste 
ronde met interessante plekjes die hij 
moet inspecteren en markeren. Een 
dagelijks ritueel zeg maar. Op een avond 
na zo’n wandeling zag de eigenaar een 
klein wondje aan de achterpoot. Omdat 
het wondje na een aantal dagen goed 
ontsmetten nog steeds niet leek te 
genezen, kwam ze toch maar even langs 
met hem. Het wondje was duidelijk 
geïnfecteerd er kwam pus en bloed uit 
en Paco vond het niet leuk als iemand 
eraan zat. Verder zagen we centraal een 
duidelijk gaatje zitten, alsof iets door 
de huid geprikt had. Zou het, gezien 
het seizoen, een grasaartje kunnen 
geweest zijn? Omdat Paddy erg gevoelig 
is voor verdovingsmiddelen en na een 
vorige narcose nog dagenlang suf was, 
wilden we eerst proberen hoe hij op 
een antibioticakuurtje zou reageren. 
Maar toen het wondje 10 dagen later 
nog steeds rood zag en er nog steeds 

wondvocht uitkwam, moesten we 
wel verder kijken. Paddy werd onder 
verdoving gebracht, de wonde werd 
geschoren en gewassen en na een 
beetje zoekwerk werd er inderdaad een 
grasaartje gevonden! Zo’n grasaartje 
met weerhaakjes eraan kan zich door 
de huid boren en langzaamaan verder 
naar binnen kruipen. Het wordt daarom 
ook wel ‘een kruipertje’ genoemd. Het is 

soms een hele klus om het te vinden en 
om het volledig, met alle weerhaakjes 
te kunnen verwijderen. Gelukkig viel 
het voor Paddy uiteindelijk mee en nu 
de boosdoener is verwijderd kan het 
wondje volledig genezen.

Joke Jolling, dierenarts Brouwhuis

Wilt u meer weten over dieren kliniek 
Brouwhuis? 
Kijk dan op www.dierenkliniek.com of 
volg ons op onze Facebookpagina.

Onze Kater Lali is vermist. Het kan zo 
maar zijn dat het vriendelijke baasje 
ergens is binnen gelopen en daar aan 
het genieten is van brokjes, knuffels en 
warmte.

Het betreft een zwarte Europese 
korthaar kater. Naam Lali, en 8,5 jaar 
oud. Weggelopen sinds half juni. Omdat 
we sinds april hier zijn komen wonen 
sluiten we niet uit dat ze verdwaald is of 
dat ze op zoek is gegaan naar haar oude 
huis. Lali was niet gewend om buiten te 
zijn en het zou zo maar kunnen dat ze 
ergens anders met liefde “geadopteerd” 
is. Tot op heden nog geen spoor 
van hem gevonden. Ten tijde van de 
vermissing had hij een rood halsbandje 
met adres kokertje om. De staart is kort. 

Wij hopen dat iemand hem heeft gezien. 
Het zou mooi zijn om op deze manier 
onze kleine knuffel mogelijk weer terug 
te krijgen.  Alvast hartelijk dank voor uw 
medewerking,

Roger Mengedé - Schovenhorst
weide 20, Tel. 0611333872 

Kater Lali weggelopen
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Scouting Paulus verspreid scoutingvirus 
op zaterdag 4 oktober

Scouting Paulus Helmond-oost /Dier-
donk zet op zaterdag 4 oktober  haar 
deuren wagenwijd open om belang-
stellenden kennis te laten maken met 
onze Scoutingvereniging en onze blok-
hut aan het kanaal (Bakel se dijk) tussen 
Helmond-oost en Dierdonk. 

Scouting Paulus is de scoutinggroep 
voor Helmond-oost en Dierdonk en telt 
ongeveer 130 leden en leiding die elke 
week weer bij elkaar komen omdat ze 
het scoutingvirus hebben. Nu is het 
moeilijk uit teleggen wat dat nu eigenlijk 

is “het scoutingvirus” en daarom geven 
wij op zaterdag 4 oktober tussen 13.30 
en 16.00 uur iedereen de gelegenheid 
om dit zelf op te lopen. (Want we zijn 
altijd op zoek naar nieuwe leden voor 
onze speltakken.)

Al onze speltakken van bevers tot 
plusscouts laten op deze dag enkele 
activiteiten zien die het scoutingvirus 
kunnen veroorzaken, dus wat zou je 
misschien tegen kunnen komen??

Primitief koken, schminken, 
speurtocht, knutselen, pionieren, 

vlot varen, toneel, stokbrood 
bakken, schilderen, drama, spel, 

puzzelen, sport, kwis, tocht 
technieken, gps, zwemmen, 
vliegeren, zeepkistenrace, 

modderlopen, uitstapjes, musea, 
hiken, zwerftocht, natuur, dieren, 

bier maken, zeilen, vuurtje 
stoken, vies worden, kamperen, 

partijtje buldog,  …………

In elk geval is er genoeg te doen voor 
iedereen van 4 tot en met 17 jaar, ben 
je ouder en denk je dat scouting ook iets 
voor jou kan betekenen kom dan langs 
want we zijn altijd opzoek naar goede 
leiding.

En waar kun je ons precies vinden.
Je vind onze blokhut aan de Bakelsedijk 
aan het kanaal tussen Helmond-oost en 
dierdonk. Kom je met de auto, zet dan 
de auto neer in de parkeervakken aan 
de Fokkerlaan / Lindbergplein. Vandaar 
uit loop je naar het kanaal, onder de 
viaduct door en zo kom je bij onze 
blokhut. Maar het is natuurlijk nog veel 
beter om met de fiets te komen.

www.facebook.com/scoutingpaulushelmond 
www.scoutingpaulus.com
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HENK HUIJSMAN
O P T I E K

Schoolstraat 25
5761 BV  Bakel
Telefoon 0492-343878
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GRATIS

Voor BRILLEN en CONTACTLENZEN
Geopend: dinsdag t/m zaterdag
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ENGELSEWEG 221A
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•  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

Geboor tekaar t j es

Trouwkaar ten

Jubi leumkaar ten

Kijk op onze site voor meer informatie

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

www.drukkerij-noten.nl

Ma t/m Do  09:30 - 18.00 uur  
Vr:     09:30 - 20:00 uur
Za:     09:30 - 17:00 uur
Zo     12:00 - 17:00 uur

Openingstijden:

Bezoek nu onze Kerstshow
t/m 29 december 
iedere zondag open van 
12.00 tot 17.00

Tuincentrum de Biezen
Biezenweg 2a
5741 SB Beek en Donk
www.tuincentrumdebiezen.nl
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In mei is de nieuwe voorleesbus, Blikkie 
van de bibliotheek in gebruik genomen.
Vrijwilligers beginnen met de Voorlees
bus aan een reis op weg naar 100% 
leesplezier bij kinderen in Helmond. 
De bibliotheek wil met deze bijzondere 
vorm van leespromotie het liefst alle 
kinderen als lid van de  bibliotheek 
ver wel komen en hen leesplezier laten 
beleven. 
De Bereboot heeft reeds kunnen 
genieten van een middag Voorleesbus. 
De kinderen werden uitgenodigd om 
plaats te nemen in Blikkie om te luis
teren naar een nieuw verhaal. Vol 
enthousiasme maakten de kinderen 
kennis met Toet de auto in Dinosaurus 
land en Zwemmie het kleine blauwe 
visje in de grote oceaan.

VOORLEESRECORD
Kinderdagverblijf De Bereboot heeft 
op 9 september j.l. meegedaan met 
het nationale voorleesrecord in het 
kader van de campagne rond de Wereld 
alfabetiseringsdag.
Landelijk zijn maar liefst 55.000 
kinderen in de leeftijd van  2- t/m 6-jaar 
deze dag 15 minuten voorgelezen uit de 
speciale editie van het voorleesboekje 
Woezel & Pip Avonturen in de Tovertuin. 
Doel is om aandacht te vragen voor het 
belang van dagelijks voorlezen voor de 
taalontwikkeling van kinderen en het 
voorkomen van laaggeletterdheid. 

OPROEPJE
De Bereboot heeft  een geweldige 
moestuin! Deze werd voorheen 
altijd perfect bijgehouden door 
onze vrijwilligster en natuurlijk de 
medewerksters van De Bereboot. 
Helaas hebben we afscheid moeten 
nemen van onze vrijwilligster. De tuin 
heeft extra zorg en liefde nodig om er 

zo mooi uit te blijven zien! Vandaar ook 
deze oproep. Bent u geïnteresseerd 
of weet u iemand die groene vingers 
heeft en die graag in vrije tijd voor 
onze moestuin wil zorgen, neem dan 
alstublieft contact met ons op.
Contact:
Wendy Verboom 
kdv@bereboot.nl

Voorleesbus BLIKKIE op bezoek
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Hart voor Honden - nieuwe borden

Beste wijkbewoners,
Misschien is het u opgevallen dat 
afgel  o pen voorjaar een aantal honden
voorzieningen zijn opgeknapt. Er zijn 
een aantal borden op de uitlaat en 
loslaatstroken vervangen of rechtgezet.
Ook is er een nieuwe omheining ge
plaatst (naast de bestaande heg) om 
de hondenloslaatstrook op Ockenburg
park. Al met al weer een verbetering.
Er zijn nog 2 borden in de wijk (Dwerg
vlasbeek en Wilgenroosbeek) die aan 
schoonmaken/vervanging toe zijn. Dit is 
door ons weer gemeld bij de gemeente 
en hopelijk zullen deze spoedig ver
vangen worden of schoongemaakt. Wij 
houden het in de gaten.
Er was door de hondenwerkgroep ook 
een vuilnisbak aangevraagd ter hoogte 
kruising fietspad Sandenburglaan/
Coen ders berglaan. Op dit stuk fietspad 
komen fietsers (rondje Helmond en 

bord historie Dierdonk), wandelaars 
(wan del knooppunt) en baasjes met hon
den samen. Een druk punt dus, waar 
een vuilnisbak voor afval en honden
poep niet zal misstaan. Tot dusver is 
er geen vuilnisbak geplaatst, maar wij 
heb ben bij de gemeente alsnog hierom 
gevraagd.

In augustus zijn door de gemeente 
tijdelijke borden geplaatst om honden
bezitters erop te attenderen dat er 
overlast is van hondenpoep op die 
plekken. Onder andere op de Kromme 
Geer, Coendersberglaan en speelveld 
Sandenburglaan wordt door bewoners 
overlast van hondenpoep gemeld. Wij 
hopen dat door deze tijdelijke borden 
hondenbezitters de honden op de uit
laatstroken laten poepen of op zijn 
minst de poep opruimen.

Op 4 oktober wordt er een hondenfeest 
georganiseerd door bovenstaande hon
den werkgroepen in samenwerking met 
de Jumper. Dit zal plaats vinden achter 
Jumper Discount aan de Engelseweg en 
de opbrengst van deze dag gaat naar 
KNGF geleidehonden. 

Hondenwerkgroep 
Hart voor Honden Dierdonk

De Helmondse twirlsters van Twirl
vereniging Imagination hebben Neder
land op de kaart gezet tijdens de 
Europese Kampioenen in Duitsland.
 
Na een competitiestrijd die 4 dagen 
duurde, met categorieën van ongeveer 
50 deelnemers uit 14 landen, wisten 
de twirlsters door te dringen naar 
finaleronde. In deze finale strijden de 
beste teams en solisten strijden om 
de Europese titel waarin een knappe 
prestatie werd neergezet om trots op te 
zijn en waarbij 1 maal de Europese Titel 
werd binnengehaald.  De Helmondse 
twirlsters tonen hiermee aan bij de 
Europese top te horen.

Junioren:
Esmee van der Vliet behaalde een 5e 
plaats met haar 2baton en een 6e 
plaats met 1 baton beide in level B.

Romy van Lierop behaalde een 11e 
plaats met haar 2baton in level B en een 
13e plaats in level A en een 23e plaats 
als beste Nederlander in freestyle.

Senioren:
Danique van Stiphout behaalde een 1e 
plaats en daarmee ook de Europese titel 
in het onderdeel twirling level A, een 5e 
plaats in het onderdeel 2 baton level A 
en een 17e plaats in freestyle.

Team:
Het team freestyle elite van Imagination 
wist een 5e plaats te behalen.

Vind jij dansen en turnen ook zo leuk?

Ben jij 4 jaar of ouder, dan zijn wij op 
zoek naar jou!
Kom gauw eens gezellig een kijkje 
nemen en doe meteen mee.

Dan kun je zien hoe het is om te dansen 
en turnen met een twirlstokje (baton).

Er wordt geoefend in een kleine groep 
waar je begeleiding krijgt van ervaren 
trainsters.
Wij trainen op dinsdag en donderdag 
vanaf 18.30 uur, in de gymzaal van het 
Vakcollege aan de Ruusbroeclaan 149 te 
Helmond.
Wij hopen je snel een keer te zien op de 
training. Kijk ook eens op onze website: 
www.twirlplaza.nl of bel even naar 
0492550609

Twirlvereniging Imagination
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Het schooljaar 2014-2015 is met volle 
vaart weer van start gegaan. De jongste 
kleuters stappen al wat zelfverzekerder 
de school binnen, de groep 3 leer-
lingen hebben de eerste woordjes al 
geleerd en in groep 8 zijn de lastige 

breukensommen weer uitgerekend. 
Groep 7 heeft een mooie start van het 
schooljaar gemaakt met de trektocht, 
hieronder een kleine impressie van hun 
avonturen.

Trektocht
Door Julie uit groep 7b
Wij gingen met de klas op trektocht. 
De eerste dag liepen we meteen naar 
Someren. Toen we aankwamen mocht 
je meteen je spullen uitpakken. Als je 
klaar was met uitpakken, mocht je even 
buitenspelen of oefenen voor de bonte 
avond. We aten macaroni, dat was heel 
lekker. We gingen een cool avondspel 
doen, je kon aanwijzingen verdienen. 
Toen het spel was afgelopen, gingen we 
slapen. 

Door Lars uit groep 7b
Ik werd wakker op maandag 1 septem-
ber. Mama had alles ingepakt. Papa 
bracht mij naar school. We liepen 14,1 
km. We moesten ons luchtbed klaar-
maken voor de nacht in Someren. De 
volgende dag moesten we alles weer 

opruimen. Daarna hadden we ochtend-
gymnastiek. We gingen naar Geldrop. 
Dat was voor mijn gevoel 17 km. Het 
meeste van de kilometers lie pen we 
over de heide, dat was heel zwaar!

Door Dieke uit groep 7c
Op maandag begon de trektocht. We 
moesten eerst van Dierdonk naar 
Lierop en tussendoor moesten we foto’s 
zoeken. In de avond zaten we bij het 
kampvuur en zongen we liedjes en las 
iemand een verhaal voor. Op dinsdag 
gingen we van Lierop naar Liessel en 

moesten we schatten zoeken. Toen we 
er waren  moesten we ons bed opmaken 
en die avond was de Bonte Avond. En 
toen reikten ze allemaal prijzen uit. 
Op woensdag gingen we van Liessel 
weer terug naar Dierdonk. Tussen de 

trektocht door deden we spelletjes. 
In het totaal hebben we 40 kilometer 
gelopen. 

€ 10.00,00 euro voor KIKA
Het schooljaar 2013-2014 hebben we op 
een heel mooie manier af kunnen slui-
ten. Tijdens de afscheidsochtend werd 
het opgehaalde bedrag voor het goede 
doel KiKa bekendgemaakt. Een bedrag 
waar alle kinderen een steentje aan bij 
hebben gedragen, met de sponsorloop. 
We zijn zelf nog steeds verbaasd over 
het fantastische totaalbedrag, maar 
liefst 10.000 euro! Fleur en Raechel, 
die het initiatief hebben genomen 
voor deze actie, hebben het bedrag uit 
mogen reiken aan twee ambassadeurs 
van KiKa. Wat een fantastische afsluiting 
van een schooljaar!

Door Raechel en Fleur
Wij vonden de sponsorloop super 
super super leuk!!! Daarom willen wij 
alle ouders bedanken voor hun hulp, 
en de kinderen voor hun inzet. We zijn 
super trots op ons zelf maar ook op de 
rest van de school, want we hebben 
hard gerend. Op de laatste schooldag 
mochten wij de cheque overhandigen 
aan KIKA en kwam tv Helmond langs en 
dat vonden we super leuk maar stiekem 
ook wel een beetje spannend. We willen 
de directeur en alle leerkrachten ook 
bedanken, want door jullie hebben we 
het waar kunnen maken. 

Basisschool Dierdonk start het schooljaar
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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!

Problemen met uw computer?
Uw computer sneller maken?
Nieuwe pc of laptop nodig?
Verwijderen van een virus?

Marco Thijssens: 06-20 42 72 20
De Hilt 9 - 5761 HG Bakel





 

  








 

 








 




ook autosleutels met 

startonderbreker

 VAN TIEL
 

 BAKEL

 

  KLAAR TERWIJL U WACHT

VAKANTIE   TIP

EXTRA    SLEUTEL

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Het is weer genieten
van dagelijks verse 

mosselen
 bij:

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!!!
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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 

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 

 

 

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

Jaspersinstallaties.nl

• 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

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

 

VAN TIEL
Dorpsstraat 29

BAKEL
COMPLEET DOE HET ZELF ASSORTIMENT

NU 2 X ZO GROOT

- Advertenties Gazet van Dierdonk okt 2014.indd   45 20-9-2014   1:02:22



Komt u ook een Broodje Brandweer eten?
Een lunch met een goed gesprek over brandveiligheid
De Brandweer in Brabant organiseert in de maanden oktober 
en november een lunch voor iedereen van 65 jaar en ouder, 
die zelfstandig woont. Kom een broodje bij de brandweer 
eten en ondertussen vertellen brandweermannen en –
vrouwen over hun vak en krijgt u tips en adviezen voor een 
brandveilige woonomgeving. 
U kunt zich via de website www.broodjebrandweer.nl 
opgeven bij een kazerne bij u inde buurt.

Het voorkomen van brand is één van de belangrijkste pijlers 
van de brandweer. De brandweer gaat hiervoor steeds meer 
de wijk in. Tijdens de lunch kunt u dan ook, samen met uw 
wijkgenoten, meer te weten komen over de brandweer in uw 
wijk en al uw vragen stellen over het voorkomen van brand. 
Want weet ú wat de meest voorkomende brandoorzaken zijn? 
Weet u wat u moet doen als er toch brand is? Heeft u een
rookmelder in uw woning en weet u waar u deze het beste op 
kunt hangen? Waarom kan een blusdeken handig zijn? Weet u 
hoe u veilig uw woning uitkomt?
‘Broodje Brandweer’ biedt u de mogelijkheid al uw vragen 
rechtstreeks aan de brandweer te stellen. Tijdens de lunch 
geeft de brandweer tips over rookmelders, het maken van een 
vluchtplan, oorzaken van brand, maar vooral het voorkomen 
hiervan. De meest voorkomende brandoorzaken bij senioren 
zijn vlam in de pan, roken, kaarsen en het op de standby-knop 
laten staan of verkeerd gebruik van elektrische apparaten.

Langer zelfstandig
Nederland kent jaarlijks 6.000 woningbranden met 600 
gewonden tot gevolg. Omdat de levensverwachting en 
vergrijzing verder toenemen en mensen steeds langer thuis 
blijven wonen, is de verwachting dat het aantal slachtoffers 
bij brand de komende jaren stijgt. 

Daarom is er dit jaar tijdens de Nationale Brandpreventieweken 
in de maand oktober extra aandacht voor de zelfstandig 
wonende senioren. Brandweer Brabant nodigt senioren in 
heel Brabant uit om tijdens een lunch met een goed gesprek 
- ‘Broodje Brandweer’ - brandveiligheid onder de aandacht te 
brengen.

Recreanten volleybalclub VC Pattex 
vraagt enthousiaste volleyballers (m/v) 
tussen de 30 – 55 jaar. 

Vind je het leuk om op maandagavond 
tussen 21.00 – 22.15 h te volleyballen 
in de Dierdonk hal , kom dan een keer 
proefspelen of neem contact op met 
Daniël de Vries tel. 06-20665495.

VC Pattex vraagt enthousiaste 
volleyballers

Cursussen 
Bloemschikken

De afdeling Bloemschikken van 
Groei & Bloei Helmond e.o. start in 
oktober weer met nieuwe cursussen 
bloemschikken.
Tijdens deze cursus komen verschillende 
technieken en seizoensmaterialen aan 
bod.
De cursussen worden gegeven op 
maandag-, dinsdag- en woensdagavond 
in de Fonkel in Helmond.
Voor meer informatie: 0492-559694 of 
0492-51715

Twee zilveren ringen verloren
Beste wijbewoners, 

Ik ben op zondag 31 augustus verloren, 
in de buurt van Ockenburgpark / 
Dierdonklaan. Het zijn twee zilveren 
ringen van Ti Sento. De ringen hebben 
voormij grote emotionele waarde.

Heeft u ze gevonden? Ik zou ontzettend 
blij zijn om ze weer terug te ontvangen.

Sanne de Haas (06-34469074)

ProjectkoorX
ProjectkoorX  begint een project met 

popmuziek uit de jaren ’50 en ’60.
Voor dit project is het koor op zoek naar 

zangers en zangeressen. De repetities 
starten binnenkort op maandagavond.

www.projectkoorX.dse.nl 
Voor inlichtingen tel. 040-2042043 
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Graag nodigen wij u uit om te ko-
men kijken en luisteren op zaterdag 
8 november 2014 om 20.00 uur of 
op zondag 9 november 2014 om 
14.00 uur.

Locatie:  
De Cacaofabriek,
Cacaokade 1,
Helmond

Kaartjes kosten 8 euro voor volwas-
senen en kinderen (t/m 12 jaar) 5 
euro. 

U kunt deze bestellen via 
kaartverkoop@didoko.nl
t.z.t ook bij Albert Heijn Dierdonk

Dierdonkkoor Didoko 
presenteert ter ere van haar 10 jarig bestaan, de jubileumshow 

Hooggeëerd publiek,

Met veel plezier en gepaste trots kijken we terug op onze jubileumvoorstellingen van De Ingebeelde Zieke in het prachtige 
kasteel van Helmond. Alle voorstellingen waren volledig uitverkocht en de reacties waren overweldigend.

We hebben goed nieuws, want de repetities voor onze nieuwe productie zijn zojuist begonnen. Met veel enthousiasme 
bijten wij ons dit seizoen vast in de komedie Een Ideale Echtgenoot van Oscar Wilde. Een bejubeld stuk dat wij wederom 
voorzien van onze niet te versmaden Maskerade - jus.

Robert Chiltern is een alom gerespecteerd politicus. Zijn gedrag lijkt voorbeeldig en zijn karakter onberispelijk. Kortom, hij 
lijkt de ideale echtgenoot. Zijn vrouw draagt hem op handen en heeft niets door van zijn duistere kanten. Totdat Robert 
gechanteerd wordt met zijn geheime praktijken door een vroeger klasgenootje van zijn vrouw. Zij confronteert hem met het 
feit, dat hij steenrijk is geworden door geheime staatsinformatie te lekken. Met alle gevolgen van dien...

Een Ideale Echtgenoot is een heerlijke komedie met een zwart en scherp randje. In een eigen (-tijdse) bewerking en met 
veel slapstickvertoon laten wij zien hoe je een inktzwarte waarheid weer wit kunt kleuren. Onder regie van Dirk van der Pol 
beloven we wederom een dolkomische, maar ook spannende theaterbelevenis met een vette knipoog naar de actualiteit. De 
voorstellingen staan gepland in maart 2015. U hoort van ons, zodra de kaartverkoop van start gaat. Meer informatie volgt 
op de website van Maskerade  www.maskeradehelmond.nl.

Graag tot ziens bij Een Ideale Echtgenoot, Cast en creatives van Maskerade

Wij hopen u allen hier te ontmoeten!
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HET DOEL VAN OSDIERDONK
In 2006 is OSDierdonk opgericht met een tweeledig doel. 
Enerzijds het vormen van een depot van waaruit sponsoring 
van activiteiten, vóór en dóór Dierdonkers, gericht op het be-
vorderen van de leefbaarheid in onze wijk plaats kan vinden. 
En anderzijds het kennismaken met elkander en elkanders 
bedrijfsactiviteiten door de organisatie van een 5-tal jaar-
lijkse activiteiten op cultureel, sportief, zakelijk of informatief 
gebied. De vereniging heeft dan ook een sociaal gezicht 
waarbij betrokkenheid (bij de wijk) en maatschappelijke ver-
antwoording (voor de wijk) sleutelbegrippen zijn.
De kosten van het lidmaatschap bedragen 300,00 euro per 
jaar. Het streven is een vereniging met een informeel karakter 
zonder noemenswaardige verplichtingen zijdens de leden.

SAMEN STAAN WE STERKER
In 2006 is OSDierdonk opgericht ondermeer ter financiële 
ondersteuning van de Dierdonkdagen welke zonder deze 
bijdrage haar bestaansrecht dreigde te verliezen. Zoals ieder 
evenement draaide en draait de Dierdonkdagen op veel vrij-
willigers, vaak mensen die zich naast hun werk of baan inzet-
ten voor de leefbaarheid van de wijk. Ondernemers kunnen 
zich, veelal door hun drukke bestaan, wat moeilijker als vrij-
williger inzetten. Door lid te worden van OSDierdonk konden 
en kunnen ze op deze manier toch hun steentje bijdragen.

WORD OOK LID VAN OSDIERDONK
Naast de ondersteuning van allerlei initiatieven binnen onze 
wijk, organiseren wij ook een 5-tal, informele, bijeenkomsten/ 
activiteiten voor onze leden. Zoals bijv. bedrijfsbezoeken,  

familiedagen, golfdagen, kookclinics, gastsprekers, de jaar-
lijkse kerstborrel, enz.. Activiteiten waarbij je op een gezel-
lige manier elkaar wat beter kunt leren kennen. 
OSDierdonk heeft de afgelopen periode, hetgeen begrijpe-
lijk is gezien de economische ontwikkelingen, afscheid moe-
ten nemen van een aantal leden waardoor ons ledenaantal 
is gedaald naar ± 35 leden. We zijn er echter van overtuigd 
dat er veel potentiële leden binnen Dierdonk woonachtig zijn 
die hun verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan en wel-
licht lid kunnen en willen worden van OSDierdonk. ‘Onder-
nemers’ binnen Dierdonk neem uw verantwoordelijkheid en 
draag ook uw steentje bij aan onze wijk door lid te worden 
van OSDierdonk.

VOORWAARDEN
Leden van de vereniging kunnen zijn in de wijk Dierdonk 
woonachtige ondernemers. Onder ‘ondernemer’ wordt hier 
verstaan: een natuurlijk persoon, die (mede) voor eigen reke-
ning een onderneming (eenmanszaak, maatschap, vennoot-
schap onder firma) drijft, dan wel als directeur en/of groot-
aandeelhouder gelieerd is aan een onderneming, zoals een 
BV of NV, danwel bewoners die gezien hun positie binnen een 
onderneming als (mede)beleidsbepaler gerekend kunnen  
worden tot het management van een onderneming. Het lid-
maatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.

AANMELDEN
U kunt zich op een makkelijke manier als lid van OSDierdonk 
aanmelden via de vernieuwde website. 
Ga naar: www.osdierdonk.nl/aanmelden

I: www.osdierdonk.nl
E: info@osdierdonk.nl
T: +31 (0)6 30 72 28 02

NIEUWE VOORZITTER ONDERNEMERS SOCIËTEIT DIERDONK
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 12 maart 2014 in De Traverse Helmond heeft Harold van der Horst, mede-
oprichter en voorzitter van het eerste uur in 2006, de voorzittershamer overgedragen aan Edwin Augustijn (L). Dit gebeurde 
met algehele instemming van de ALV.
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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 

Kerk van de H. Antonius in 
Kannandal ingewijd

Pater Benjamin groet u allen vanuit zijn 
vaderland en stuurt regelmatig foto’s en 
deze keer ook van de officiële inzegening 
en in-gebruikname. Hij schrijft: 
Op 26 mei 2014 is de kerk door de 
Bisschop van Pondicherry gewijd. Alle 
mensen van Kannandal waren erg 
blij, dat de kerk eindelijk kon worden 
ingewijd en men er de H. Mis kon 
vieren. Natuurlijk is de voorzijde van de 
kerk nog niet helemaal klaar, financiële 
problemen zijn er nog steeds, maar ... er 
is niet gestopt met de bouw. Natuurlijk 
hebben de mensen veel ingebracht door 
het vrijwilligerswerk aan de bouw van 
de kerk. Het resultaat van de samen-
werking, financiële steun vanuit jullie 
parochie en de harde werkers vanuit 
Kannandal mag er dan ook zijn, zoals 
jullie op de foto’s kunnen zien. Hartelijk 
wil ik Pastoor Erik Seidel bedanken voor 
alle hulp, zonder zijn hulp zou ik niets 
hebben kunnen doen voor de mensen 
in Kannandal. Ook bedank ik van ganser 
harte alle parochianen voor hun gulle 
bijdrage aan de bouw van deze kerk. 
Door jullie bijdrage heeft deze kerk 
zo mooi kunnen worden. De mensen 
van Kannandal geven ook graag uiting 
aan hun dankbaarheid en liefde voor 
u allemaal. Zij denken aan u in hun 
gebeden. 

Herinnering: Eerste 
Communie 2015

Informatie en aanmelden:
Het begint met een persoonlijk intake-
gesprek. 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); 

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;

Wie zich na 22 oktober meldt is te laat 
en kan uiteraard in 2016 wel meedoen. 
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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

Koffie
Iedere zondag is er na de dienst koffie
drinken in het Valkennest. 
Veel mensen blijven gezellig na en leren 
zo weer andere gemeenteleden beter 
kennen. Ook de Iranese Christenen voe
len zich al helemaal thuis.

Predikantskamer in gebruik
Heeft u al een blik naar binnen 
geworpen? De kamer is klaar en ziet er 
heel gezellig en fris uit. Met dank aan de 
gouden handen van de heren Jan Boer, 
Ben de Goede, Joop Stroomenbergh en 
Ben Vermeeren! 
Verschillende momenten van overleg 
hebben daar al plaatsgevonden en zal 
in de komende tijd alleen maar meer 
worden uitgebreid. 
In Perspectief staat vermeld dat ik 
telefonisch te bereiken ben van 8.30
9.30u maar dat betekent niet dat u op 
andere tijden niet mag/kan bellen. 
U heeft de meeste kans me rond die 
tijd thuis te treffen, dat wel. En anders 
probeert u gewoon het telefoonnummer 
in de predikantskamer: 0492476808. 
Je weet maar nooit.

Doopstenen
In mijn vorige gemeenten was ik gewend 
om gebruik te maken van zogenaamde 
‘doopstenen’.
Tijdens een doopviering wordt een 
wit e doopsteen (met de naam van 
de dopeling(e) erop gegraveerd) in de 
doopvont gelegd. Het symbool van de 
wite steen is afgeleid van een bijbel
tekst uit het boek Openbaring, waar 
staat: “Ik zal hem een wit steentje geven 
waarop een nieuwe naam staat die 

niemand kent, behalve degene die het 
ontvangt” (Openb.2:17).
Deze steen wordt in het water gelegd 
om zo de totale onderdompeling te 
symboliseren. 
Als afscheidscadeau kreeg ik van de 
graveerder in Leersum een hele emmer 
vol met doopstenen om in mijn nieuwe 
gemeente op dezelfde manier van start 
te kunnen gaan.
Nu ben ik alleen nog op zoek naar 
iemand die voor mij de doopstenen 
in Helmond zou willen graveren met 
de naam van de dopeling en de doop
datum. Wie biedt zich aan??

Een geboorte?
Een geboorte in het gezin wordt meestal 
aangekondigd met een kaartje. 
Vriendelijk verzoek: zet ook uw plaatse
lijke kerk op de lijst van adressen.
Dan blijft de administratie compleet en 
kunnen we in de toekomst contact met 
u houden.
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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!’

De Kromme Geer 85 • Helmond€ 279.000,-- k.k

Vilsterendreef 22 • Helmond

Parnassiasingel 12 • Helmond€265.000,-- k.k.

Middachtendreef 21 • Helmond

Vilsterendreef 5 • Helmond€ 259.000,-- k.k.

Leeuwenborchweide 101  • Helmond

Doorstroming op de woningmarkt!

Goed nieuws voor bewoners (en verkopers) van Dierdonk: de doorstroming in de won-
ingmarkt begint langzaam op gang te komen. 

Wij zien steeds meer, en horen deze signalen gelukkig ook vanuit andere bronnen, 
verkooptransacties in een lager prijssegment. 
Hierdoor vinden er steeds meer verhuisbewegingen plaats, ook Dierdonk! 

Wilt u hiervan mee profiteren: nodig ons gerust eens uit voor een vrijblijvend verkoo-
pgesprek. Wij zijn te bereiken op: 0492-549055. Wij hopen graag op korte termijn ken-
nis met u te mogen maken!

Alwin Greefkes, Makelaar

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

€ 249.500,-- k.k.
€ 264.500,-- k.k.

€ 264.500,-- k.k.
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