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Knutselclub
Secretariaat en inschrijving leden:
contactpersoon vacature
De fotoclub van Dierdonk
www.fotodier.nl
stevenlangewouters@hotmail.com
(06-20673277

  DIERDONK

informatie : Edwin Augustijn
Wilgenroosbeek 13,
Edwin@OSDierdonk.nl
Scouting Paulus Helmond-oost / Dierdonk
Blokhut: Bakelsedijk 208,
5703 JH Helmond.
Info: P. Sanders,
(542730
Wethouder Hamacherplein 14
Gezellig bridgen bij “One Down”.
One
In Parkzicht op maandagavonden.
Down Mevr. W. Nourredine (524889,
www.nbbclubsites.nl/club/30014
Liedertafel ’t Akkoordje
Mevr. J. Nooijen (06 26991756
info: pr@akkoordje.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
Informatie:
tafeltennis.dierdonk@yahoo.it

Telefoonnummers
Alg. Politienummer
(0900-8844
Wijkagent F. Kamphuis via (0900-8844
mail: francisca.kamphuis@politie.nl
(512021
Basisschool Dierdonk
Dierenambulance
(513971
(140492
Gemeente (Meldingen)
Kruiswerk Peelland
(0900 8998636
(522109
Parochie H.Lambertus
Wijkopzichter Dhr. Paul Linders
mail: p.linders@helmond.nl
Opbouwwerker LEVgroep (06 14871295
Ziekenhuis Elkerliek
(595555
Apotheek uitdeelpost Dierdonk
Waterleliesingel 16
(522016

Recepten afgegeven vóór 12:00 uur kunnen
van 14:45 uur tot 15:30 uur worden opgehaald.

Centrale Huisartsen Post
(alleen spoed)
(0900 - 8861
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Huisartsen praktijk Dierdonk
F.A.T.C. van Vijfeijken,
(514121
M.H.W. Strijbos
(558732
Spreekuur op afspraak
Waterleliesingel 20, 5709 PD Helmond
www.huisartsenpraktijkdierdonk.nl
Tandarts Dhr. R.J. van Hagen,
Coendersberglaan 42
5709 MA Helmond
(556156
Behandeling op afspraak
Tandarts Mw. H. Jeurgens-Schoolen
Waterleliesingel 22
(510410
5709 PD Helmond
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
(518551
5709 PD Helmond,
di (namiddag - avond)
Spreekuur:
wo en do (ochtend)
ma-do: 13:00-14:00
Afspraken:
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
(088 2088200
met een voorsprong
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Fijlloos - Feilloos
Nog niet zolang geleden schreef ik mijn
voorwoord over het nieuwe jaar 2015,
om nu tot de ontdekking te komen dat
ook dit jaar alweer met rasse schrede zijn
einde aankondigt. Na een mooie zomer
en regenachtige september ziet het er na
uit dat we in elk geval beginnen met een
mooie oktober.
Zo is - als de Gazet van november naar
de drukker gaat - eigenlijk maar net de
school weer begonnen, of het is al weer
herfstvakantie en begint ook de wintertijd alweer! In de nacht van zaterdag 24
op 25 oktober 2015 gaat de klok weer
een uurtje terug.
Oktober is normaliter ook de maand van
Kunst in Dierdonk. Er is dit jaar geen kopij
aangeleverd en bij navraag bleek dat na
5 succesvolle jaren er minstens één jaar
wordt overgeslagen.
Is er dan niet te zeggen over “Kunst” in
Dierdonk? Jawel, we gaan even terug in
de tijd naar 8 juni 2013. Het kunstwerk
de Overbrugging wordt onthuld en het
bijbehorende gedicht van Bert Kuijpers
wordt feilloos voorgelezen. Deze tekst
zou op een gelaserde plaquette bij het
kunstwerk worden geplaatst. Nu is afgelopen maand bij ons kunstwerk “de
Overbrugging” de gelaserde plaquette
wel geplaatst, maar de tekst is niet “fijlloos” gelaserd. Ondanks dat is de tekst
van het gedicht feilloos op internet te
vinden (http://carat-helmond.nl/projecten/doownload/projecten.htm)
Wie is verantwoordelijk voor deze fout,
wie gaat het herstellen?
Hiernaast ziet de tekst feilloos:
Terug naar het heden: de dierdonkdagen
nieuwe stijl zitten er op. Hoe het verlopen
is leest u in het artikel. Verder wordt u
uitgenodigd voor de jaarvergadering van

de Wijkvereniging waarvan natuurlijk
elke Dierdonker lid zou moeten zijn. (zie
pagina 47.)
Enkele van de activiteiten die door de
wijkvereniging worden ondersteund zijn
dans, (jeugd)toneel/musical en de knutselclub. Deze zijn alle drie op zoek naar
nieuwe (bege)leiding.
Moet Niks heeft het programma voor
het voorjaar 2016 al samengesteld. Wie
schreef net ook al weer dat het jaar snel
gaat? Zo zou ik nog veel meer kunnen
opnoemen of schrijven, maar leest u de
Gazet zelf maar en vergeet deze zeker
niet aan de kinderen te geven zodat zij
kunnen lezen, kleuren, spelletjes doen en
de prijspuzzel kunnen oplossen. Er is zelfs
een boekenbon ter waarde van € 10,00
te winnen!
		
Veel leesplezier.
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Goed gerege d
s nds 1982!

Advies & Administratiekantoor

UW SPECIALIST IN:
COMPLETE BADKAMERS
EN VERWARMING

BOEKHOUDING / BELASTINGAANGIFTEN /
ADVIEZEN

• Voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf
• Voor startende ondernemers
• Voor particulieren (o.a. aangifte inkomstenbelasting)
• Specialist in Engelse Limited
Kanaaldijk N W 83b
a
5707 C Helmond

Complete badkamers

Design radiatoren

Complete tegelwerken

Uw complete installateur voor:
t $V-ketels en onderhoudsabonnementen
t #BELBNFST t 4UBETWFrwarNJOH t 4BOJUBJS t 7MPFrverwarming
t VFSCPVXJOH  3FOPWBUJF t 3BEJBUPSFO FO EFDPSSBEJBUPSFO
MY

Horstlandenpark 4

5709 MB Helmond

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

Gevestigd te Dierdonk

www.josvanheugten.com

info@adcomp nl
b
p f
www adcomp nl

0492 54 55 75

KLEDINGREPARATIE
Ger van Hout
Gediplomeerd
coupeuse/costumière
Nieuwveld 88 Helmond
tel. 0492-533074

Gehele
maand
Oktober
Duizeldonksestraat 18
5705 CA Helmond
HTNvloerentuin

Vliegende vissen
De meester vertelt over vliegende
vissen. Hij vraagt aan de klas wie
ooit vliegende vissen heeft gezien.
Ernst steekt zijn hand op en zegt :
'Ik meester .'
De meester vraagt:
' Waar dan Ernst ? '
Ernst beantwoorde de vraag met:
'Op de markt meester toen 2 vishandelaars ruzie hadden.'

Sportlifeplus
Kom in beweging
Hallo Dames en Heren 60+ van Dierdonk!
Vanaf september:
Nieuw op te starten sportgroep in de Sporthal van Dierdonk, op
woensdagavond om 18:00-19:00u met een gevarieerd programma.
Belangrijk is: ieder kan sporten op eigen niveau.
Meer weten? bel Marij: 06 44238305,
of mail ech.sportlifeplus@gmail.com
KOM en doe gewoon mee.

Marij Verberkt

Verenigingsnieuws

COLOFON GAZET
15e jaargang nr. 9 - Editie oktober 2015
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

Fijlloos -Feilloos, voorwoord door Frank Smits  .  .  .  .  . 3
Ledenvergadering, maandag 2 november  .  .  .  .  .  . 6
Moet Niks mededelingen en programma  .  .  .  .  .  . 9
Fotodier  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
Maskerade repetitie in volle gang  .  .  .  .  .  .  .
13
Creatieve jeugd zoekt enthousiaste leraressen - een dringende
oproep!  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  14
Computerinloop  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
2 Gratis consumptiebonnen tijdens feestavond op 31 oktober 14
31 oktober feestavond in Parkzicht  .  .  .  .  .  .  . 39
Lid worden van de wijkvereniging  .  .  .  .  .  .  .
47

Nieuws van de wijkraad

Mededeling Zorg Samen Wijk Dierdonk  .   .   .   .   .   .  15
In gesprek met wethouders Van der Zanden, De Leeuw en De
Vries  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
Midzomerwandeling met de hond  .  .  .  .  .  .  . 39

Foto’s: o.a.
Frank Smits, Jos v.d. Eijnden
en ingezonden foto’s
Advertenties:
Frank Smits (517210)
E-mail: advertenties@dierdonk.org
Bezorging:
S. Neve tel. (515192)
Redactieadres:
Schovenhorstweide 1,
5709 SG 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)

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 geplaatst. De redactie is niet verantwoordelijk voor eventuele tekst- en zetfouten.
Redactionele kopij in MsWord, bij voorkeur in platte tekst !! en Afbeeldingen,
logo’s, etc. apart meeleveren in een zo
hoog mogelijke kwaliteit !!
Jaarkalender zie www.dierdonk.eu

Columns en vaste rubrieken

Wijkinformatie en belangrijke telefoonnummers,  .  .  .  . 2
Ophaaldata containers en oud papier.  .  .  .  .  .  .  . 2
Politiek met bijdrage van: Jochem van den Bogaard en Joan
Damen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
7
Column Medi-Seinen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
25
Stichting Draaiorgels Helmond, concerten beginnen weer  .
31
De hobby van … de vrijwilligers van het Kasteel van Sinterklaas 33
Nieuws van onze wijkagent  .   .   .   .   .   .   .   .   .  34
Zomaar een dagje: Dierenkliniek Brouwhuis  .   .   .   .   .  35
Kerknieuws van de Lambertus-parochie  .   .   .   .   .   .  45
Kerknieuws van de Bethlehemkerk  .  .  .  .  .  .  . 46

Cultuur, Sport en ingezonden berichten

2e editie van de Dierdonkquiz! 10 oktober  .  .  .  .  .
Rampetampers verplaatsen residentie  .  .  .  .  .  .
Dierdonkdagen 2015, terugblik  .   .   .   .   .   .   .   . 
Logopedie inloopspreekuur, advertorial  .   .   .   .   .   . 
Kindervakantieweek Rijpelberg Dierdonk 2015 “Wereldreis”
1e Tafeltennistournooi Dierdonk tijdens de Dierdonk Dagen  . 
Annatheater   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
Basisschool Dierdonk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
ATB Helmtocht Tourclub ’81 Helmond  .  .  .  .  .  .
17 jaar Jeugdland Helmond: Ben jij er ook bij   .   .   .   .
Mededelingen vanuit bestuur Parkzicht  .   .   .   .   .   . 
31 oktober feestavond in Parkzicht  .  .  .  .  .  .  .
Scouting Paulus  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
2 Dierdonkse schrijvers: Martin Thijssen en Erik Verhagen
brengen boek uit   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
Tennissen in Dierdonk: Open Toernooi!  .   .   .   .   .   . 

Jeugd pagina’s

42
43

De schildpad en de ondergaande zon, Jeugdverhaal  .   .   .  21
Kleurplaat  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
Spelletjespagina  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23
Jeugd(prijs)puzzel. Win een boekenbon!  .  .  .  .  .  . 29
17 jaar Jeugdland Helmond: Ben jij er ook bij   .   .   .   .
38

Advertenties en Kopij voor de volgende
uitgave inleveren uiterlijk:

15 oktober.

Volgende verschijningsdatum rond:

29 oktober.

Gazet oktober 2015

14
21
22
25
26
27
30
37
38
38
39
39
41

5

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Uitnodiging voor de jaarvergadering voor de leden van wijkvereniging Dierdonk
op maandag 2 november 2015 – 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 2014/2015 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. 3 November 2014
4) Bestuurssamenstelling: Volgens het rooster van
aftreden is dit jaar niemand aftredend. Het bestuur
bestaat uit 4 personen en kan zeker worden uitgebreid.
Eventuele geïnteresseerden in een bestuursfunctie
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 2014/2015
De secretaris geeft een korte toelichting op het verslag.
6) Financiële Verslaglegging
a) balans en jaarrekening verenigingsjaar 201/2015
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 2015/2016
7) Rondvraag
8) Sluiting
13 september 2015
Jan van Duren
Secretaris
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Sluiting wijkhuis ‘De Terp’:
menselijke maat ontbreekt
Zoals sommigen van jullie misschien
al weten, staat wijkhuis ‘De Terp’ in
Helmond-Noord op de nominatie voor
sluiting. Het nieuws werd, niet geheel
toevallig, in de zomer bekend. Het
is één van de maatregelen waarmee
het college van B & W een half
miljoen hoopt te kunnen bezuinigen
op wijkaccommodaties. De keuze
van het stadsbestuur om juist deze
accommodatie te sluiten is vooral
gemaakt op basis van financiële overwegingen: sluiting van ‘De
Terp’ levert de gemeente het meeste op (ongeveer 100.000 euro).
Daarnaast is de bezettingsgraad van deze accommodatie het
laagst. Andere redenen die genoemd worden zijn de decentrale
ligging van wijkhuis ‘De Terp’ in de wijk en het gegeven dat de wijk
Helmond-Noord drie wijkaccommodaties heeft.
D66 Helmond kan enige sympathie opbrengen voor deze
inhoudelijke overwegingen van het college, maar deze
pragmatische argumenten zijn voor onze fractie lang niet
afdoende. De menselijke maat ontbreekt in dit verhaal. Als eerste
heeft het in dit proces ontbroken aan goede communicatie richting
de buurtbewoners en de verenigingen die gebruik maken van ‘De
Terp’. Deze bezuinigingsmaatregel kregen zij half juli uit het niets
meegedeeld. Onze fractie vindt het niet meer dan normaal dat er
bij een dergelijke maatregel van tevoren gecommuniceerd wordt
met de verenigingen en andere betrokkenen bij ‘De Terp’. Dit is
echter niet gebeurd. Hierdoor kwam er steeds meer verzet tegen
de mogelijke sluiting van wijkhuis De Terp in Helmond- Noord.
Verenigingen en betrokkenen hebben vervolgens de koppen
bij elkaar gestoken om hun thuishonk open te kunnen houden,
wat geleid heeft tot een zeer goed bezochte en emotionele
bewonersbijeenkomst (ruim 100 aanwezigen) op 31 augustus

jl. Het gemeentebestuur heeft tot nu toe te weinig rekening
gehouden met deze emoties van de buurtbewoners en andere
gebruikers van ‘De Terp’.
Daarnaast is onze fractie van mening dat het college te weinig
rekening gehouden heeft met de gevolgen van een dergelijke
maatregel. Een mogelijke sluiting van wijkhuis ‘De Terp’ heeft
namelijk niet alleen gevolgen voor de bewoners van HelmondNoord, maar ook voor de bewoners van Dierdonk. Door de
toenemende vergrijzing in onze wijk zijn steeds meer bewoners
afhankelijk van zorghulp. Helaas ontbreekt het in Dierdonk nog
aan een accommodatie met dergelijke voorzieningen. Hierdoor
maken verscheidende bewoners uit Dierdonk gebruik van de
voorzieningen die De Terp biedt. Dit is dan ook de dichtstbijzijnde
wijkvoorziening vanuit deze wijk. Als ‘De Terp’ moet sluiten, is er in
de wijde omtrek van Dierdonk geen wijkhuis meer met dergelijke
voorzieningen. Dit werd ook aangegeven door bewoners uit
Dierdonk tijdens de bewonersbijeenkomst. Daarnaast kunnen
buurtbewoners en verenigingen niet in de twee andere wijkhuizen
in Helmond-Noord terecht, omdat de juiste voorzieningen hier
ontbreken.
Op basis van dit alles is de conclusie gerechtvaardigd dat er op
zijn minst nader onderzoek nodig is om te kijken naar andere
(bezuinigings)mogelijkheden dan sluiting van wijkhuis ‘De Terp’.
Daarnaast is D66 Helmond van mening dat er een goede oplossing
gezocht moet worden voor de betrokkenen als de gemeente toch
overgaat tot sluiting van ‘De Terp’. Voor vele verenigingen is het
lastig binnen de implementatietijd (1 januari 2016 gaat maatregel
in) te verhuizen. Onze fractie zal dit kritisch blijven volgen en het
gemeentebestuur hier op blijven wijzen.
Met vriendelijke groet,

Jochem van den Bogaard
jochem.vandenbogaard@d66helmond.nl

Helmond, kwetsbare stad tussen servet en
tafellaken

Dat was de titel van een 2 pagina’s
beslaand artikel in het Eindhoven Dagblad
van zaterdag 19 september. Dit artikel
ging over een monitor die was gehouden
inzake duurzaamheid van alle gemeenten
in Nederland op gebied van het sociale
domein, economie en ecologie. Helmond
stond daarbij op de 358e plaats en
vormde met de andere peelgemeenten
Deurne en Asten de achterhoede. Op
ecologisch gebeid scoort Helmond
helemaal niet zo slecht maar op gebied van economie en het
sociale domein valt er nog heel wat te verbeteren. Zoals bekend
is Helmond een oude industriestad en kampt het daarom met veel
vervuiling in de grond en met verouderde industrieterreinen. Ook
de beroepsbevolking is daardoor van oudsher laagopgeleid met
alle gevolgen van dien. Ook het percentage laaggeletterdheid is
in Helmond daardoor hoger dan elders. Al tientallen jaren pleit
de VVD daarom in Helmond voor verbetering en vernieuwing van
de industrieterreinen. Het bouwen van wijken als Dierdonk en
Brandevoort is een andere modus om het aantal hoogopgeleide
mensen naar Helmond te trekken. Daarin is men goed geslaagd,
wat niet wegneemt dat veel van die inwoners buiten Helmond
werken. Daarom is het zo belangrijk dat Helmond gekozen heeft
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voor Automotive en Food, daarmee wordt Helmond niet alleen op
de kaart gezet maar maakt het ook mogelijk om studenten naar
Helmond te trekken om op die manier een betere opbouw van de
bevolking te krijgen en er ook economische kansen ontstaan op
gebied van vrijetijdsbesteding. In dat kader valt het op dat ook
het ED spreekt van een gemiste kans om de Ruit om Helmond
en Eindhoven te schrappen . Immers, bedrijven gaan zich alleen
daar vestigen waar een goede bereikbaarheid aanwezig is. Niet
alleen Helmond maar de hele Peelregio smeekt daar al jaren om.
De VVD heeft niet alleen door haar onafgebroken aanwezigheid
in het college van Helmond en de coalitie sinds 1994 daaraan
flink bijgedragen maar heeft altijd ook altijd voor een integrale
aanpak gewedijverd op gebied van Wonen, Werken en Wegen.
Smart Mobility en E-bikes zijn geen oplossing maar zijn slechts
een hulpmiddel daarbij al ware het maar dat op gebied van
internationale wetgeving en juridische aspecten daar nog heel
wat moet gebeuren. Denk daarbij aan zelfsturende auto’s die zich
vermengen met het normale verkeer zoals traditionele auto’s,
fietsers, scooters en motoren. En zoals iedereen weet kan de
leeftijd van een auto tientallen jaren bedragen. Aangezien ik zelf
al meer dan 35 jaar werkzaam ben in de automotive, weet ik
enigszins waarover ik praat.
Joan Damen
joandamen@upcmail.nl
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Rug, nek en schoudermassage

45 minuten voor € 20,00
Altijd leuk om te geven.....
en heerlijk om te krijgen!
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Cadeaubon vanaf € 10,00
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eld sept
pdf
1
9-8 2015
e-mail:
w.van
duren2@kpnplanet.nl

Horstlandenpark 59
5709 MC Helmond

0492-842216
06-41055575

www.schildersbedrijfbieleveld.nl
Info@schildersbedrijfbieleveld.nl

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

Westerzandweide 6
5709 MR Helmond

Tel.: 0492-550202
Fax: 0492-548367

MoetNiks Mededelingen
Na een jarenlange samenwerking als organisatieteam van
de MoetNiks activiteiten, heeft Carel van der Zanden,
ons te kennen gegeven om met ingang van het nieuwe
verenigingsjaar te willen stoppen. Voor zijn opgegeven
redenen hebben wij alle begrip.
Wij willen hem bedanken voor de prettige samenwerking.
Carel heeft gezegd de computeractiviteiten te willen blijven
begeleiden en we hopen dat hij dit nog lang kan doen.
We verwelkomen in zijn plaats Peter van der Sangen en we
verwachten dat we (mede door zijn inbreng en ideeën) tot
een leuke en gezellige invulling van het a.s. winterseizoen
kunnen komen.
In deze Gazet staat een overzicht van onze activiteiten tot mei
2016, er moeten nog wat dingetjes ingevuld worden maar de
meeste datums staan vast. Bewaar dit overzicht of noteer de
datums alvast in uw agenda.
30 september is de laatste Jeu de Boules ochtend van het
seizoen, dus gaan we een weekje later op 7 oktober weer
koersballen in Parkzicht vanaf 10:00 uur.
1 oktober start de Computer inloopochtend om 10:00 uur in
Parkzicht.

Programma MoetNiks tot mei 2016
iedereen is welkom !
(Voor aanvullingen of veranderingen zie maandelijkse mededelingen in de Gazet)

Datum of Periode

Activiteit

Elke woensdag vanaf 7 okt. Koersbal

Plaats

Toelichting

Parkzicht

Aanvang 10:00 uur

Vanaf donderdag 1 okt.

Inloopochtend Computercafé Parkzicht

Dinsdag 17 november

Indoor Curling

Heesvenstraat 21a
Lierop

Zie Gazet van november aanmelden al
mogelijk

Woensdag 16 december

Kerstbijeenkomst

Parkzicht

Van 10:00 uur tot 13:00 uur informatie
in de Gazet van november en december

Dinsdag 12 januari

Excursie naar de
Kringloopwinkel

Noorddijk 2 Helmond

Zie Gazet van december en januari

Zondag 17 januari

Eerste winterwandeling

Omgeving Dierdonk

Vertrek 10:30 uur vanaf parkeerterrein
AH na afloop koffie in Parkzicht

Dinsdag 16 februari

Tweede winterwandeling met
Praktijkschool
lunch

Informatie volgt in Gazet van januari

Zondag ??? maart

Derde winterwandeling

Informatie volgt

Dinsdag ??? maart

50 plus bios

Donderdag 14 april

Laatste ochtend computercafé Parkzicht

Woensdag 27 april

Laatste koersbal van dit
seizoen

Dinsdag 10 mei

Bustocht

Contactpersonen:

Peter van der Sangen
Jeanne en Hans de Jong
Peter van Rooij

Gazet oktober 2015

Pathé Helmond
Parkzicht

Van 10:00 uur tot 12:00 uur

Informatie volgt
Koningskoersbal !!
Informatie volgt

tel: 515 567
tel: 512 516
tel: 518 564
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Mooie foto’s maak je ook dicht bij huis!
Wil je meer weten over onze club kijk dan
op onze website www.fotodier.nl of mail
naar stevenlangewouters@hotmail.com

Inmiddels ben ik alweer een paar
jaar met veel plezier lid van Fotodier.
Ik woon echter niet Dierdonk, maar
in Rijpelberg, dicht bij recreatieplas
Berkendonk. Regelmatig maak ik een
wandeling rondom de plas en langs de
Oude Aa.
Zoals ongetwijfeld bekend is de Oude
Aa het verlengde van de Bakelse Aa die
rondom Dierdonk stroomt. Het is mooi
wandelen in dit gebied en het zal alleen
maar mooier worden in de komende
jaren, nu het hele beekgebied opnieuw
is ingericht.
Mijn fototoestel gaat daarom natuurlijk
altijd mee op pad. Als je het, net als
ik, leuk vindt om foto’s van natuur
en landschappen te maken, kom je
hier zeker aan je trekken. Om mooie
foto’s te maken hoef je daarom echt
niet ver van huis af! Bij een wandeling
zie je bijna altijd wel een reiger, een
haas, een roofvogel of groep ganzen of
meeuwen. En naast mooie dieren, ziet
het landschap er zelf ook steeds weer
anders uit, afhankelijk van weertype,
tijdstip van de dag en jaargetijde.

Aardappelveld nabij Oude Aa
Het blijft voor mij daarom bij elke
wandeltocht de uitdaging om weer een
mooi plaatje te schieten wat ik nog niet
in mijn verzameling heb. Zoals je kunt
zien aan de foto’s in dit artikel zijn er
volop mogelijkheden. Iets verderop is

ook het Buntven een mooie plek om
prachtige foto’s te maken.
Ik nodig u uit om ook eens met de
camera op zak een wandeling te maken
in deze mooie natuur. En als u uw foto
grafietalent verder wilt ontwikkelen,
neem dan gerust eens vrijblijvend
contact op met Fotodier. Daar ontmoet
je andere liefhebbers van fotografie die
je graag helpen hierbij. Zowel tijdens
de clubavonden als tijdens de foto
uitstapjes.
Peter Kanters
Wil je meer weten over onze club,
kijk dan op onze website
www.fotodier.nl of mail naar
stevenlangewouters@hotmail.com

Buntven in de schemering
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De Oude Aa

Zonsondergang Berkendonk

Nijlgans bij Berkendonk
>> Uitgebloeide paardenbloem
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VerhoevenMartens vof
Gordijnen
Binnenzonwering
Buitenzonwering
Insectenwering
Vloerbedekking
ZO MOOI...

Laat u verrassen op onze
nieuwe Facebook-pagina:
facebook.com/smitsensmits

www.smitsensmits.nl

*vraag naar de voorwaarden

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

versautomaat
van 8.00 tot 22.00 uur
aardappelen
scharreleieren met uitloop
Fam. Verhoeven-Martens
Weg naar Bakel 3
Tel. 0492-524469
(bij de rotonde)

Fysiotherapie
Helmond
•
•
•
•

Fysiotherapie
Manueeltherapie
Sportfysiotherapie
Orthopedische
Revalidatie
• Oedeemtherapie
• Dry Needling

Altijd

25%
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Konings

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

voor Verf en Behang

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

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

www.ruyssenaars-vdbroek.nl

Repetities Maskarade in volle gang

Het gaat er weer fanatiek aan toe
bij de Dierdonkse toneelgroep. De
repetities voor de nieuwe en groot
se toneelproductie De Zere Neus
van Bergerac zijn in volle gang. Met
veel plezier en enthousiasme werkt
Maskerade aan een hilarische bewer
king van het wereldberoemde verhaal
van Cyrano de Bergerac (de man
met de lange neus). Het belooft een
spectaculaire voorstelling te worden
met Franse meezingchansons, dans,
degengevechten en onmogelijke haast
verkledingen. Het creatieve team is
voor deze productie flink uitgebreid
met onder andere zangdocenten Will
Barten en … en schermleraren David
Berkers en Lisanne van Antwerpen
van Schermvereniging Courage uit
Veldhoven. Laatstgenoemden hebben
voor de degengevechten een speciale
choreografie uitgewerkt waar inmiddels
hard aan wordt gewerkt door spelers en
docenten (zie foto). Verder worden de
decors en de meer dan dertig kostuums
in eigen beheer gemaakt.

De voorstellingen staan gepland voor
maart 2016 in het Annatheater. In de
Gazet houden wij u maandelijks op de
hoogte!
1e schermles
Het oorspronkelijke toneelstuk is in
1897 geschreven door de Franse toneel
schrijver Edmond Rostand. Cyrano de
Bergerac wordt over de hele wereld
nog steeds met veel succes opgevoerd.
In Nederland was de vertolking door
Guus Hermus (en met Jeroen Krabbé als
Christian) de bekendste. In 1990 werd
de rol van Cyrano in de gelijknamige

film vertolkt door Gérard Depardieu. In
totaal werd de film onderscheiden met
tien Césars. Het toneelstuk van Rostand
was ook de basis voor de door Joop
van den Ende geproduceerde musical
“Cyrano de Musical” (1992), met in de
hoofdrol Bill van Dijk. Vanwege het grote
Nederlandse succes is de musical ook op
Broadway te zien geweest, wederom
met Bill van Dijk als Cyrano. De musical
werd maar liefst vier keer genomineerd
voor een Tony Award.
Zie voor meer informatie:
www.maskeradehelmond.nl

2e editie van de Dierdonkquiz! 10 oktober

We hebben inmiddels al diverse inschrij
vingen mogen ontvangen en tot onze
vreugde hebben wij mogen constateren
dat er vele nieuwe teams zijn die, dit jaar
voor de eerste keer meedoen met de
Quiz. U kunt zich aanmelden tot en met
zondag 4 oktober a.s.
De vragen van de quiz zijn zeer divers en
op te lossen door zowel jong als oud.
De avond begint om 19.00 uur met het
afhalen van de vragen in Parkzicht en om
uiterlijk 23.30 uur moet het ingevulde
quizboekje in Parkzicht weer worden
ingeleverd.

Gazet oktober 2015

Met wie u samen een team vormt is
geheel uw eigen keuze dit kan b.v. met
familieleden, buren, vrienden, collega’s
of vereniging zijn. Het enige wat wij
als organisatie verplicht stellen is dat u
zich die avond op een adres in Dierdonk
bevindt.
Wij zullen n.l. net zoals afgelopen jaar
ieder team met een bezoekje vereren.
Heeft u een eigen onderneming of bent
u lid van een vereniging en wilt u de
Dierdonkquiz financieel ondersteunen
dan kan dit door een donatie van slechts
€ 25.00.
Wij stellen hier tegenover dat het
logo of de naam van uw onderneming
of vereniging vermeld wordt in het
quizboekje ook tijdens de prijsuitreiking

zullen wij hier aandacht aan schenken.
De prijsuitreiking zal dit jaar tijdens
een gezellige avond in Parkzicht op 31
oktober 2015 gehouden gaan worden.
Wij zorgen dan voor de juiste ambiance
en een gezellige sfeer.
Zet deze twee data dus alvast op de
kalender 10 oktober quizavond en 31
oktober de prijsuitreiking.
Inschrijven kan via ons mailadres:
dierdonkquiz@gmail.com
Wij hopen vele Quizzers te mogen
begroeten op 10 oktober a.s.
Met vriendelijke groet,
Quizteam Dierdonk
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Creatieve jeugd zoekt enthousiaste
leraressen - een dringende oproep!
Onder de vlag van de wijkvereniging is al jaren een dansgroep
van kinderen actief op de woensdagmiddag. In eerste
instantie onder de naam Happy Face maar na een eerste en
zelfs tweede doorstart werd recent weer afscheid genomen
van de leidster van de dansgroep.

Heeft u interesse stuur dan een mail naar Ivo Dolmans
(bestuurslid Wijkvereniging, ivodolmans@hotmail.com) of
secretariaatwijkvereniging@dierdonk.nl .
Bestuur van wijkvereniging Dierdonk

Graag willen we Bibi nog zeer graag danken voor alle inzet. Als
bestuur zijn we reeds achter de schermen een tijdje bezig om
een opvolgster te vinden, maar tot op heden zonder succes.
Het bestuur van de Wijkvereniging zou het erg jammer vinden
als dit ook het einde van de dansgroep zou betekenen. Bij
deze dan ook een dringende oproep voor een nieuwe
danslerares. Het zou erg fijn zijn als er kandidaten zijn die
enthousiast de meidendansgroep onder hun hoede willen
nemen.
Helaas is ook de grote groep kinderen van Musical en
Toneelgroep Dierdonk (MTD) op zoek naar een nieuwe
lerares. Myrthe Boot heeft deze groep met veel enthousiasme
opgezet maar kan daar helaas niet mee doorgaan. Wij willen
haar van harte bedanken en wij hopen dat zich een nieuwe juf
meldt.

Computerinloop
Op donderdag 1 oktober starten we om 10:00 uur weer
met de wekelijkse computerinloop in Parkzicht. U kunt daar
terecht met vragen en/of instructies over uw computer;
laptop; tablet of smartphone. U kunt uw eigen apparatuur
meebrengen. We beschikken ook over een aantal laptops,
waarop u eventueel kunt oefenen.
Op elke derde donderdag van de maand, dus deze keer op 22
oktober, houden we in plaats van het persoonlijk behandelen
van uw vragen, een workshop over een actueel onderwerp.
Deze maand zullen we het nogmaals over Windows 10
hebben.
Er blijkt voldoende belangstelling te zijn voor een opfriscursus
Corel Paintshop en Corel VideoStudio. We blijven daarbij
gebruik maken van de oudere versies van deze programma’s.

Dit omdat daar in het
verleden de cursussen
op zijn gebaseerd en
deze programma’s nog
functioneren.
Degenen die hieraan
mee
willen
doen,
kunnen zich tijdens de
inloopochtenden opgeven. Deze cursussen zullen waar
schijnlijk eens in de veertien dagen, op de donderdag
middagen gegeven worden. Hierover worden nog afspraken
met Parkzicht gemaakt.
De deelname is, behoudens de kosten voor consumpties, voor
leden van de Wijkvereniging of Seniorweb gratis

2 gratis consumpties voor leden.

2

14

TI
A
GR

S

Op het nippetje kwam het verzoek van
de wijkvereniging om onderstaande
nog op te nemen in de Gazet van deze
maand.
N
E De wijkvereniging Dierdonk onderN
steund het feest in Parkzicht op 31
N
O
oktober 2015. (zie pag 39.) Leden van de
B
wijkvereniging krijgen 2 gratis bonnen.
Zegt het voort.
Bestuur wijkvereniging dierdonk.

Nieuwsblad voor Dierdonk

Mededelingen Zorg Samen Wijk Dierdonk
De woensdagmiddag inloop
U hebt al eerder kunnen lezen
dat Parkzicht elke woensdag
middag van 14:00 uur tot
17:00 uur geopend is. U kunt
daar vrijblijvend binnenlopen
voor een praatje; een kopje koffie of een andere consumptie.
Daarnaast hebben de organiserende dames nog wat andere
ijzers in het vuur. Zo zal op elke eerste woensdag van de
maand van 14:00 uur tot 17:00 uur gekaart kunnen worden.
Er wordt gezorgd voor rikkaarten. Hopelijk zijn er een aantal
heren die hier graag aan mee willen doen. Kom vooral even
kijken. De eerste keer op woensdag 7 oktober.
Andere activiteiten waaraan gedacht wordt en/of die in
voorbereiding zijn:
 Boekenuitleen in Parkzicht
 Kerstmarkt 29 november van 11:00 uur tot 16:00 uur in
Parkzicht
We hopen dat deze activiteiten een bijdrage zullen zijn bij het
sociaal leefbaar houden van onze wijk Dierdonk.

Inventarisatie Zorg Samen Wijk Dierdonk
Tot onze grote verbazing en teleurstelling heeft nagenoeg
niemand de moeite genomen om de inventarisatielijst die in
de Gazet van september stond in te vullen en op één van de
adressen in te leveren. Dit ondanks dat uit de enquête van
december bleek dat er, zeker bij de oudere wijkbewoners, best
veel behoefte was aan hulp en dat er ook veel Dierdonkers
wel iets voor hun buurtgenoten wilden betekenen. Wij vragen
ons af wat de redenen zijn van het nu niet reageren.
Het zou heel jammer zijn als dit initiatief nu zou mislukken. De
kans dat het dan nog ooit van de grond komt wordt dan erg
klein.
Om het nog gemakkelijker te maken zullen we de inventarisa
tielijst op www.dierdonk.nl zetten. U kunt hem dan rustig op
de computer invullen en naar ons sturen.
Wilt u meedenken over het realiseren van het project Zorg
Samen Wijk Dierdonk, neem dan contact op met de Wijkraad.
Dit kan ook via de Dierdonk website.

In gesprek met wethouders
Van der Zanden, De Leeuw en De Vries
Heeft u vragen of wilt u uw ervaringen delen op het
gebied van zorg (Wmo), armoede of ouderen? Heeft u
een idee of initiatief voor een van deze onderwerpen,
maar weet u nog niet hoe u dit moet aanpakken? Meldt
u zich dan aan voor het spreekuur met wethouder
Nathalie van der Zanden. Heeft u vragen of wilt u uw
ervaringen delen op het gebied van jeugd, onderwijs of
gezondheid? Meldt u zich dan aan voor het spreekuur
met wethouder Margreet de Leeuw. Heeft u vragen
of ervaringen die u wilt delen op het gebied van
mobiliteit, beheer en onderhoud, groen, wijkgericht
werken en toerisme en recreatie, meldt u zich dan aan
voor het spreekuur met wethouder De Vries.

Deelnemen?
Wilt u graag met wethouder Van der Zanden of met
wethouder De Leeuw van gedachten wisselen? Meldt u zich
dan uiterlijk woensdag 7 oktober aan voor het spreekuur bij
Jolanda Benders, via e-mail: j.benders@helmond.nl of via
telefoonnummer 0492 - 587151.
Wilt u graag met wethouder De Vries in gesprek? Laat
dat ook uiterlijk 7 oktober weten aan Tanja Geelen via
t.geelen@helmond.nl of 0492 - 587107.
Vergeet niet te vermelden over welk onderwerp u de
wethouder graag wilt spreken en met hoeveel personen u
wilt komen. Enkele dagen voorafgaand aan het spreekuur
ontvangt u bericht over het tijdstip van het gesprek.

De drie spreekuren vinden plaats op donderdag 15 oktober
tussen 19.30 en 20.30 uur in wijkcentrum Parkzicht (Dierdonk).
De wethouders denken tijdens hun spreekuur graag met u
mee bij het zoeken naar oplossingen en kunnen u als het nodig
is in contact brengen met andere mensen of organisaties. Uw
ervaringen en informatie die u met de wethouders deelt,
kunnen zij gebruiken bij het maken van beleidskeuzes.

Het spreekuur is niet bedoeld om klachten in te dienen,
bezwaar aan te tekenen of om persoonlijke dossiers door te
spreken. Daarvoor biedt de gemeente andere mogelijkheden.
Op www.helmond.nl leest u daarover meer.
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0492 - 51 78 61
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Schoolstraat 25
5761 BV Bakel
Telefoon 0492-343878

Ook voor particulieren!

HENK HUIJSMAN
O P T I E K

Puincontainers
Afvalcontainers
Zandcontainers
Opslagcontainers
Inboedelcontainers

Optiek
mode
op z’n
best

Levering van alle soorten zand,
grond en grind.
Alle grondwerken en transport
voor bedrijf en particulier.

Oogmeting
+
Reparaties
GRATIS

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

Voor BRILLEN en CONTACTLENZEN
Geopend: dinsdag t/m zaterdag

Het Mooiste Groen

Van Lieshout Stoffering
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Horstlandenpark 2 / 5709 MB Helmond

Biezenweg 2a

Beek en Donk

Tel.: 0492-461310

www.tuincentrumdebiezen.nl

Tel: 0492 539061 / Mobiel: 06 51871480
E-Mail: info@vanlieshoutstoffering nl
www vanlieshoutstoffering nl

Bel gerust voor
een vrijblijvende offerte

De schildpad en de ondergaande zon.
Er was eens een hele oude schildpad. Hij
woonde op een eiland met veel rotsen.
De Schildpad keek elke avond hoe de
ondergaande zon in de zee zakte. Hij
vroeg zich altijd af waar de zon heen
ging als hij in de zee zakte.

De zon doofde niet want de dag erna zag
hij hem altijd aan de andere kant van
het eiland weer op komen. Toch was hij
bang dat de zon een keertje niet meer
zal opkomen en het voor altijd donker
zal blijven. Daarom zei hij altijd gedag
tegen de ondergaande zon en vroeg hij
of die alsjeblieft de volgende dag terug
wilde komen.
De zon kwam elke dag weer terug.
Op
een
avond
zat
de schildpad
naar
de

ondergaande zon te
kijken. Toen er plots
een vogel kwam
aan vliegen en
naast de schildpad
op de rots ging
zitten. ‘Goede avond’ zei de schildpad
tegen de vogel. ‘Jij ook goede avond’
zei de vogel. ‘Ik heb jou hier vaker over
de rotsen naar de ondergaande zon
zien kijken’ zei de vogel. ‘Dat klopt, dat
doe ik elke avond’ ‘Waarom doe je dat
elke avond?’ Vroeg de vogel. ‘Dat doe
ik omdat ik een beetje bang bent dat
die misschien een keertje niet terug
komt en ik hem vraag of hij alsjeblieft
de volgende dag weer kan zijn.’ ‘Wat
een onzin’ kraste de vogel Die zon die
verdwijnt helemaal niet maar maakt
een rondje om da aarde. Ik ben hem
vaak genoeg achterna gevlogen.
’De schildpad vond dit wel interessant
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om te horen. Hij besefte alleen dat
hij honderden jaren de zon voor niets
gedag had gezegd. ‘Nou dan zal ik
voortaan maar de zon geen gedag meer
zeggen als dat toch geen zin heeft.’De
vogel knikte ‘Je had eigenlijk al veel
eerder moeten stoppen met die onzin
want je bent nu al heel oud.’ De vogel
wapperde met zijn vleugels en vloog
weg. De zon achterna.
De schildpad keek nog even naar de
ondergaande zon maar trok daarna ze
kop in om te gaan slapen. De schildpad
keek daarna niet meer naar de
ondergaande zon en zei hem ook geen
gedag meer omdat die wist dat die toch
terug zal komen.
Op een middag was de schildpad een
klein stukje over het eiland aan het

wandelen. Hij keek hoe de krabbetjes
over het strand liepen en hoe het water
van de zee op het strand stroomde en
weer terug. Plotseling werd het een
beetje donkerder De schildpad keek
naar de zon en zag dat er een soort
hapje uitgenomen was. De schildpad

schrok hier erg van. Als dat hapje maar
niet groter werd. Maar het hapje werd
groter en het werd steeds donkerder op
het eiland. ‘Och zon’ riep de schildpad
‘ga alsjeblieft niet weg!.’ ‘En als je dan
weg gaat kom dan alsjeblieft snel weer
terug.’ Het werd steeds donkerder en
de schildpad zag dat de vogel in paniek
naar het eiland kwam vliegen.’ Hierzoo!
riep de schildpad naar de vogel’ De
zon zag er nu meer uit als de maan,
hij leek een beetje op een afgeknipte
teennagel en gaf nog heel klein beetje

licht. Net genoeg licht voor de vogel om
de schildpad te zien en naast hem te
landen. “Wat is er aan de hand riep de
vogel.’ ‘De schildpad zei dat die het ook
niet wist. ‘Zon kom alsjeblieft terug ‘riep
de schildpad weer. ‘Sorry dat ik je niet
meer gedag zeg, je bent zo belangrijk
voor me.’
De vogel kraste:‘ Houd op met die onzin
het is echt niet zo dat die zon naar jou
gaat luisteren.’ Toen werd het zo donker
dat de schildpad en de vogel elkaar niet
meer konden zien. De schildpad had nog
nooit gezien dat het zo donker was. Het
was anders dan ‘s nachts omdat hij ook
geen licht van de maan zag. ‘Ik ben bang
riep de vogel! ’De schildpad was ook
heel bang maar hoopte dat de zon naar
hem geluisterd had en terug zal komen.
De vogel zei: ‘De zon komt nooit meer
terug het zal altijd donker blijven, de zon
is niet om de aarde gedraaid maar hij is
gewoon uitgedoofd. ’De vogel begon te
huilen. De schildpad keek naar boven
in de duisternis. Het leek alsof hij daar
wat zag, een klein beetje licht kwam
om de hoek kijken en het werd steeds
iets meer. ‘Vogel!”riep de schildpad
‘Kijk… de zon komt terug.’De vogel had
het eerst niet door omdat hij de druk
bezig was met huilen. “Zie je wel het
werkt’ riep de schildpad. ‘De zon komt
terug.’ “Hoi zon fijn dat je er weer bent,
we hebben je zoooo gemist! De vogel
keek nu ook naar de zon en zag dat die
steeds groter werd. De vogel juichte van
blijdschap en maakte salto’s in de lucht.
De zon werd steeds groter totdat hij
weet een normaal rondje was.
De vogel en de schildpad vierden de
hele dag feest op het strand. De zon
zakte nu lager in de zee en de vogel
en de schildpad keken samen naar de
ondergaande zon en vroegen hem of die
de volgende dag weer terug zal komen.
En dat kwam hij!.
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Doodles gifts op www.yoursurprise.nl		
					
Gazet oktober 2015

Doodles wenskaarten op www.greetz.nl.

Oplossingen op pag 29.
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BY VERSTAPPEN

INTERIORS

Gratis speeddaten
met onze interieurontwerpers?
3 & 4 oktober

Luxury
Weekend

Kom naar het Luxury Weekend
van 12.00 tot 17.00 uur vol interieurinspiratie,
kunst, deco, lifestyle, wijn en spijs.
Detailinfo op www.houseofjab.nl
INTERIEURONTWERP EN -ADVIES | RAAMBEKLEDING | MEUBELSTOFFEN | VLOEREN
KARPETTEN | MEUBELS | VERLICHTING | MONTAGE EN STYLING

laat u verrassen in onze prachtige showroom
EEN VERTROUWD ADRES VOOR HET
PLAATSEN OF LEVEREN VAN
COMPLETE BADKAMERS EN TEGELVLOEREN
Mierloseweg 288

•

Helmond

•

0 4 9 2 - 5 4 4 76 4

•

www.bbtegels.nl

Waterig
Een man in een restaurant zegt
tegen de ober:
"De melk is een beetje waterig."
Ober:
"Oh. Ik denk dat de koe te lang
in de regen heeft gestaan!"

Slijterij
Luc’s Wines & Drinks
Luc van der Horst
Mierloseweg 14
5707 AM HELMOND
T 0492 26 46 56
M 06 448 347 12
www.lucswinesendrinks.nl

Rampetampers verplaatsen residentie
Fonkelnieuwe residentie
voor de Rampetampers!

Na maanden van plannen, voorbereiden,
bestuurs- en ledenvergaderingen is het
tijd om het grote nieuws naar buiten
te brengen: de Rampetampers, De
carnavalsvereniging van Helmond/
Dierdonk, nemen hun intrek in een
andere residentie: Wijkhuis de Fonkel.
Met toch wel wat pijn in ons hart
nemen we dus afscheid van Parkzicht als
residentie en zetten we onze activiteiten
voort in de Fonkel.

Wat betekent dit voor carnavalvierend Dierdonk?

Voor de liefhebbers van carnaval uit
Dierdonk zal er niet veel veranderen: we
zijn en blijven de carnavalsvereniging
van Dierdonk. We blijven onze
befaamde zittingsavond organiseren,
met daarin optredens van kletsers
die het soms zelfs tot de landelijke
televisie geschopt hebben. We blijven
onze gezellige prinsbekendmakingen,
feestmiddagen en -avonden voor jong
en oud organiseren, onze dansgarde en
showgroep blijven optreden. Dus het
organiseren van een gezellige carnaval,
voor ons en met name voor anderen
blijft hoog in ons groen-gele vaandel
staan. Het enige verschil zal zijn dat je er
5 minuten langer voor moet fietsen.

Waarom deze verhuizing?

De Rampetampers zijn in 2000 van de
Gaviolizaal, die niet meer beschikbaar
was als feestzaal, naar Parkzicht
verhuisd. Het eerste jaar was de
bestrating rondom Parkzicht zelfs
nog niet klaar, zodat met pallets en
vloerbedekking gezorgd moest worden
dat het publiek zonder modderschoenen
de feestzaal kon bereiken. In de jaren
daarna groeide het carnaval in Dierdonk
tot grote hoogte, waarbij rijen tot
op het bruggetje voor de Parkzichtdeur stonden op onder andere de
kindermiddagen en de kaarten voor de
zittingsavond de deur uitvlogen. Maar
wat wellicht niet iedereen beseft, is
dat het opbouwen van het podium,
het ombouwen van een gymzaal tot
gezellige feestzaal en alle andere
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activiteiten heel veel werk is, voor een
beperkte groep vrijwilligers. Daarom is
vanuit het bestuur en ook gedragen door
de leden, besloten uit te kijken naar een
locatie waar de bouwgroep wat ontlast
kon worden. Deze locatie is gevonden
in de Fonkel, met een vast podium en
een enthousiaste groep medewerkers,
die ons van harte welkom heetten. Op
deze manier kunnen we een nog beter
carnaval vieren, voor iedereen van het
centrum tot aan Dierdonk. Uiteindelijk
is bij de laatste ledenvergadering de
kogel door de kerk gegaan, en tot de
verhuizing besloten. Wij zijn ervan
overtuigd, dat carnaval in de Fonkel
minstens zo bruisend (fonkelend!) zal
zijn als in Parkzicht, en hopen vele
Dierdonkers te mogen verwelkomen bij
onze activiteiten!

waren ze eerder bij de Rampetampers
dan gepland. Zo kwamen ze rond 12.10
uur aan in Dierdonk, bij het huis van
de secretaris van de Rampetampers,
10 minuten eerder dan hun tijdschema
aangaf. Ze werden ontvangen met
koffie, vlaai en bier, echter gezien de
nog af te leggen afstand sloegen ze het
bier deze keer af, maar gelet op het
tijdschema was er voldoen de ruimte
voor een versnapering.
Aan ons werd gevraagd om ons symbool
op de vlag te spelden die samen met de
symbolen van alle ander verenigingen,
waar ze vandaag nog voorbij gaan,
tijdens al hun activiteiten in hun
residentie te zien zal zijn.

Een voorproefje van onze
eerste activiteiten in de
Fonkel

Prinsbekendmaking: 6 november 2015
We nemen afscheid van Prins Matthijs
d’n Urste en maken de nieuwe prins
bekend.
Zittingsavond: zaterdag 30 januari 2016
Dit wordt weer een avondvullende
topavond met amusement op hoog
niveau met (onder voorbehoud) het
volgende programma, omlijst met zang,
dans en muziek:
Voor u komen in de ton: Peter van de
Maas , Rob Scheepers (Helmond), Kitty
Goverde en Rob Scheepers (Sterksel)
Het amusement wordt verzorgd door:
Penthouse Boys, Tadaa en Pepurklip
Tot ziens in de Fonkel.

Spekzullekes bij de
Rampetampers

In het kader van hun 33 jarig jubileum
in 2016 trokken op zaterdag 26
september de Spekzullekes langs
alle carnavalsverenigingen om hun
uitnodiging voor de Jubileumreceptie
te overhandigen. Oorspronkelijk stond
deze gepland voor zaterdag 4 juli maar
uitgerekend toen was het een van de
heetste dagen van het jaar, waardoor
deze is uitgesteld. Daar ze bij de eerste
vereniging geen mensen aantroffen

Vervolgens werd aan de secretaris door
nog regerend Prins Harrie de officiële
uitnodiging voor hun jubileumreceptie
overhandigd samen met een flesje
“receptiewijn”.

Nagenietend van de koffie en vlaai,
vervolgde ze hun “spek de kas
sponsorloop” naar de volgende
vereniging. Voor de Spekzullekes
een mooie opmaat naar hun 33 jarig
bestaan.
Meer info: secretariaat 0492-517210 of
secretaris@rampetampers.nl
www.rampetempers.nl
Facebook:
www.facebook.com/rampetamper
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19e Dierdonkweekend
In het weekend van 11 tot en met 13 september is het
jaarlijkse Dierdonkweekend gehouden. Zoals eerder in de
Gazet was aangekondigd hebben wij moeten besluiten om
de bekende rood-witte tent te verlaten en als alternatief de
sporthal in Dierdonk voor dit weekend in te richten. Op de
donderdagavond en vrijdag hebben wij met inzet van bestuur
en vrijwilligers de sporthal kunnen ombouwen tot een ware
discotempel met dansvloer en lichteffecten.

editie, de broertjes Noël en Julian uitgeroepen als winnaar
van de Dierdonk’s got Talent 2.0 met een perfect uitgevoerde
breakdance act.

Op vrijdagavond is de kinderdisco gehouden die zoals elk jaar
een succes is geworden door de inzet van de vrijwilligers die
deze disco ook buiten de Dierdonkdagen om verzorgen. Er
zijn weer veel jeugdige feestgangers uit hun dak gegaan op de
klanken van DJ Petertje. Rookeffecten en een schuimmachine
hebben bijgedragen in de feestvreugde.
Deze talentenjacht zal zeker op het programma van het
Dierdonk Weekend blijven staan en i.s.m. dhr. Pieter van
Wetten van Basisschool Dierdonk zal getracht worden het
aantal deelnemers te doen toenemen. Ook de heren Bram
Bosmans en Bart Abels hebben hun hulp toegezegd om
deze avond naar een hoger niveau te brengen. Juryleden en
presentator zijn in principe bereid om komend jaar tijdens het
20ste Dierdonkweekend weer hun medewerking te verlenen.

Dierdonk’s Got Talent kende dit jaar slechts een drietal
deelnemers. Ondanks dit lage aantal waren de optredens
van een hoog niveau. De optredens werden op een zeer
professionele manier aan elkaar gepraat door niemand minder
dan Bart Abels, bekend van onder andere amusementsgroep
Ta daa en van de diverse Sinterklaas intochten in Helmond de
afgelopen jaren. De verschillen tussen de deelnemers waren
na hun eerste optreden zo danig gering dat de zeer deskundige
jury, bestaande uit mevrouw Leonie Boxtart bekend van
toneelgroep Maskerade, dhr. Bram Bosmans bekend als leraar
en van amusemensgroep Striepke Veur en als derde dhr.
Pieter van Wetten directeur Basisschool Dierdonk, nog een
tweede optreden van de deelnemers wilden zien om tot een
beslissing te kunnen komen.
Na langdurig beraad werd Mike Herman uitgeroepen tot
aanstormend talent als breakdancer, Bas van de Kerkhof
runner up als jongleur en werden, net als in de voorgaande
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Op zaterdagmorgen zijn weer veel enthousiaste knutselaars
in de weer geweest om een aantal uurtjes hun beste beentje
voor te zetten om zo een creatief werkstukje of tekening te
maken.

Op zaterdagmiddag is het zesde open Dierdonk Urban Street
Golftoernooi gehouden op een gedeeltelijk vernieuwd
parcours. De weergoden waren ons bij de start van dit
toernooi goed gezind maar lieten ons gedurende het verloop
danig in de steek. De deelnemers waren ondanks het weer
enthousiast en hebben zich prima vermaakt. In twee groepen
zijn zij door Dierdonk gelopen om hun kunsten te vertonen
op golfgebied. Een groep van geoefende golfers die vaker
een balletje hadden geslagen hebben het elkaar danig
moeilijk gemaakt. De winnaar van deze groep was Mark van
de Westerlo. Hij heeft tijdens de feestavond later die dag de
wisseltrofee in ontvangst mogen nemen.
De tweede groep bestond uit golfers die deze sport nog niet zo
vaak hadden beoefend. Zij hadden op sommige holes moeite
om binnen de gestelde norm van het aantal slagen te blijven.

Nieuwsblad voor Dierdonk

Wij als organisatie hadden ons enigszins verkeken op de
lengte en moeilijkheidsgraag van de betreffende holes. Een
leermoment voor volgend jaar lijkt mij. De groep van talenten
hebben zich ingespannen om er een spannende wedstrijd van
te maken. Winnaar van deze groep werd Erik de Greef. Ook hij
mocht ’s avonds een beker in ontvangst nemen.
Kortom een geslaagd evenement waarvoor we volgend jaar
nog wel meer deelnemers kunnen gebruiken. Dus meldt u
volgend jaar aan. Ook u kunt een balletje slaan!!

Aan de jaarlijkse hardloopwedstrijd op zondagochtend deden
ook dit jaar weer een groot aantal sportievelingen mee die
vol enthousiasme hun rondjes om het Dierdonkpark liepen.
Het geplande voetvolley toernooi kon wegens geen enkele
inschrijving geen doorgang vinden.
Aan het oudste onderdeel van de Dierdonkdagen het
volleybaltoernooi, deden dit jaar slechts 6 teams mee.
Desondanks werd er fanatiek gevolleyd en om de bekers
gestreden.

De feestavond op zaterdag avond onder de bezielende
leiding van DJ Petertje en de medewerking van de Blues
Brothers Tribute en Franky Stardust mag als geslaagd worden
beschouwd. Er waren in de feestzaal ongeveer 150 mensen
aanwezig die naar onze mening een fijne avond hebben
beleefd. Al vroeg gingen de beentjes van de vloer en vloeide
de tapkraan rijkelijk. Ook hier geldt voor volgend jaar dat meer
mensen zeker welkom zijn om de sfeer nog meer te verhogen.

Elk deelnemend team ging dit met een beker naar huis. De
beide, door de wijkvereniging gesponsorde, springkussens
waren erg populair bij de aanwezige jeugd. Met name de
megastormbaan van 30 meter lengte was erg in trek. Mede
dankzij de medewerking van de explorers van Scouting
Paulus Dierdonk is alles in goede harmonie verlopen. Ook
de samenwerking met de tennisvereniging is als erg prettig
ervaren. Wij mochten op zondag van hun faciliteiten gebruik
maken terwijl zij een tennisclinic georganiseerd hadden.
Mede dankzij het mooie weer was het weer een gezellige
middag geworden. Op naar het 20 ste Dierdonk Weekend.
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Citadel
Citad l nieuwe stijl
openingsaanbieding!
Gratis sporten tot 1 november
Geen inschrijfgeld
Gratis 6 maanden squash
Onbeperkt fitness

Vanaf

€15,75 per maand
Of

Onbeperkt fitness en groepslessen,
o.a. spinning, zumba, powerkick enz.
Vanaf

€24,90 per maand

Betaling jaarabonnement per maand via automatische incasso. U was in juni en juli geen lid van Sport Citadel

Rivierensingel 90 (Brouwhuis)
Helmond
0492 - 517180
www.sportcitadel.com

Squash, Fitness, Sportmassage,
Spinning, Steps, Zumba, Powerkick,
Hip Hop, Body lift, Functionele training,
XCORE, Robotmassage, Fysiotherapie,
DéDé Danceballet, TaeKwon-Do

Advertorial

GRATIS
INLOOPSPREEKUUR
LOGOPEDIEPRAKTIJK

Medi-Seinen: Geen uitstraling

nieuws vanuit Medisch Centrum Dierdonk

BROUWHUIS/DIERDONK
Logopediepraktijk Brouwhuis/Dierdonk
organiseert wekelijks gratis inloop
spreekuren (niet in de schoolvakanties).
Elke DINSDAG tussen 13.30 - 14.00 u
Elke WOENSDAG tussen 10.30 - 11.00 u.
Locatie: Brouwhuis (in Residentie
Brouwhorst, t.o. station Brouwhuis).
Wat is logopedie?
Een logopedist onderzoekt en behan
delt problemen op het gebied van com
municatie.
Deze problemen kunnen zich voordoen
op het gebied van:
• Eten en Drinken, ook pré-verbale
logopedie
• Afwijkende mondgewoonten
• Gehoor
• Spraak
• Taal
• Adem / Stem
• Dyslexie
Onze logopediepraktijk is een allround
praktijk. Dit betekent dat wij hulp kun
nen bieden op alle genoemde gebieden.

Er zullen GEEN screeningen meer door
de GGD op Basisscholen worden ver
zorgd. Daarom is het belangrijk dat u
als ouders/verzorgers alert blijft op
eventuele signalen die erop wijzen dat
logopedische behandeling nodig is.
Wij zijn altijd bereikbaar op ons alge
meen telefoonnr: 0492-558360.
Onze logopediepraktijk in Brouwhuis is
iedere werkdag geopend van 8.30 tot
17.30 u. In Dierdonk zijn wij op maandag
middag geopend van 13.00 tot 18.15 u.
Bezoek ook eens onze website:
www.logopedie-brouwhuis-dierdonk.nl.
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“Opzij, opzij, opzij, maak plaats, maak
plaats, maak plaats! We hebben onge
lofelijke haast!” (Herman van Veen,
Utrecht, 14 maart 1945). Herkent u
dit? Ik in ieder geval wel. Zo ook nu. Ik
heb het erg druk! Dus geen pakkende
en leerzame inleiding dit keer, en ook
geen leuk “bruggetje” van inleiding
naar onderwerp, maar meteen ter
zake! Graag wil ik met u spreken over
lage rugpijn, een aandoening die vooral
in Helmond veel schijnt voor te komen,
en vraagt u mij alstublieft niet waarom
want ik heb het erg druk!
Bovendien, ik zou het niet weten.
Lage rugpijn is pijn in de onderrug welke
soms uitstraalt naar de billen of naar
een of beide bovenbenen. De pijn kan
plotseling ontstaan of meer geleidelijk
en is heftig of zeurend van aard. Bij
“gewone” lage rugpijn, in de volksmond
ook wel “spit” genoemd, zijn er geen
aanwijzingen voor het bestaan van een
“hernia” of andere onderliggende ziekte.
Gewone lage rugpijn komt vaak voor, is
meestal het gevolg van “overbelasting”
en gaat vanzelf over. Probeer zoveel
mogelijk in beweging te blijven en door
te gaan met uw dagelijkse activiteiten.
Bedrust is niet aan te raden. Uw spieren
verzwakken waardoor het herstel wordt
vertraagd. Wanneer het niet goed
lukt om te blijven bewegen, neem dan
contact op met uw huisarts. Samen
kunt u een “stappenplan” maken en
spreekt u af binnen welke termijn u
welke activiteiten weer op gaat pakken.
Een fysiotherapeut of oefentherapeut
(Cesar of Mensendieck) kan u hierbij zo
nodig begeleiden. Pijnstilling is belang
rijk. Gebruik pijnstillers/ontstekingsrem
mers op vaste tijden, ook al heeft u op
dat moment even geen pijn.

Gebruik bij voorkeur paracetamol 4
maal per dag 1000 milligram. Wanneer
dit onvoldoende effect heeft kan dit
gecombineerd worden met een zo
genaamd NSAID zoals diclofenac,
ibuprofen of naproxen. Mensen met een
verhoogd risico op maagklachten dienen
hierbij “maagbeschermende” medicatie
te gebruiken. Mensen met hart- , vaaten nierproblemen en mensen boven de
zeventig jaar dienen extra voorzichtig te
zijn met het gebruik van NSAID’s. Ik zeg
dit met nadruk omdat deze middelen
ook “vrij” verkrijgbaar zijn bij de drogist
en zelfs de “buurtsuper”! De ergste pijn
verdwijnt vaak binnen één tot twee
weken. Zelfs hardnekkige rugklachten
genezen over het algemeen binnen 6
tot 12 weken. Een goede algehele con
ditie verkleint het risico op lage rug
klachten. Regelmatig wandelen, fietsen
of zwemmen is aan te bevelen. Bij een
goede conditie hoort ook ontspanning;
stress zorgt vaak voor een gespannen
houding en dit vergroot de kans op
lage rugpijn. Let verder goed op uw
houding. Loop en zit zoveel mogelijk
rechtop. Let bij een stoel op een goede
lage rugsteun. Wissel regelmatig van
houding. Wanneer u iets optilt zak dan
door uw knieën. U doet er goed aan
contact op te nemen met uw huisarts,
wanneer de pijn, ondanks het opvol
gen van de adviezen, ondraaglijk is
of wanneer de pijn uitstraalt naar uw
been en tot onder uw knie voelbaar is.
Als u lage rugpijn heeft en daarbij een
tintelend, branderig of “doof” gevoel in
één van uw benen of voeten of wanneer
er sprake is van een verminderde kracht
in uw been. Als u lage rugpijn heeft en
u krijgt problemen met plassen, bij
voor
beeld de plas niet meer kunnen
ophouden. Of wanneer er andere ver
schijnselen zijn waarover u zich zorgen
maakt.
Zoals in de inleiding reeds vermeld, heb
ik het erg druk! Op dit punt wil mij dan
ook oprecht bij u verontschuldigen. Ik ga
nu verder met het “winterklaar” maken
van mijn tuin, want er valt nog heel wat
te “spitten”!
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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Kindervakantieweek 2015 ‘wereldreis’
Maandag 24 augustus was het weer
zover. Om 13 uur startte de 22e
kindervakantieweek voor Rijpelberg
en Dierdonk. Een heleboel blije en
verwachtingsvolle kinderen vulden de
grote zaal van wijkcentrum de Brem.
“Wereldreis” was het thema. De zaal
was mooi versiert. En op het podium
stond een grote machine.
Dit jaar geen opening door de voorzitter,
Folker, maar door zijn tweelingbroer
Willem. Hij vertelde dat we paspoorten
gingen maken en langs allerlei
werelddelen zouden gaan om zoveel
mogelijk stempels te verzamelen. Als
we er genoeg hadden, mochten we in
plaats van een rijk gezin die een prijs
had gewonnen, naar een Magisch land
reizen.
Gelukkig had de vriend van Willem,
professor Krinkel, een reismachine
gebouwd die iedereen razendsnel naar
een ander werelddeel kon verplaatsen.
Dus eerst maar eens Europa proberen.
Alle kinderen en begeleiders gingen op
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het podium de reismachine in en zagen
allerlei Europese plekken voorbij komen
voor men ergens anders in Europa uit
de machine kwam. Die dag werden
paspoorten gekleurd, groepsborden
geverfd; er waren oudhollandse
spelen, een fotospeurtocht en het
”Ik hou van Holland” spel. Uiteraard
was er tussendoor ook nog het door
Cafetaria Olaf en Christel gesponsorde
frietje, waardoor het plein aan het
Wederhof de jaarlijks terugkerende gele
maandagkleur kreeg.

mooie tekeningen maken met stoepkrijt
en de O kinderen hadden twee sport
toernooitjes.
’s Avonds mochten de kinderen van
10 jaar en ouder meedoen aan een
dropping met opdrachten.

Dinsdag 25 augustus met z’n allen door
de machine om stempels te verzamelen
in het werelddeel Amerika. In dat
werelddeel wordt veel gesport. Dus
gingen de Midden-groepen (M) naar
MULO Honkbal om daar clinics te volgen
en een toernooi af te werken. Het ging
er gezellig, maar fanatiek aan toe.

En toen werd het woensdag 26
augustus. Er waren al veel stempels in
de paspoorten. Deze dag gingen we via
de machine naar Azië. De M en de O
groepen naar het verre Azië. De M en
de O groepen naar het verre Azië en
de J groepen wat dichterbij, om zoveel
mogelijk stempels te krijgen.

De Jongere en Oudere groepen (J en
O) liepen naar Rood Wit ’62 en hielden
in de ochtend een spel zonder grenzen
(Zeskamp). In de middag gingen de
J kinderen op de parkeerplaats hele

Het dagje zwemmen bij de Kemper
vennen voor de M en O was heel leuk,
maar zoals altijd veeeeeeeel te kort. De
volgende keer gaan we kijken of we de
dag langer kunnen maken. De J-groepen

In een geblindeerde bus uit 1971 werden
de kinderen weggebracht en ergens in
de wildernis gedropt. Gelukkig wisten
alle groepen weer veilig terug te komen
in de Brem, waar nog een versnapering
op ze lag te wachten.
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en enkele kinderen uit de M en O
(zonder zwemdiploma) waren de bossen
in getrokken en hadden daar prachtige
hutten gebouwd. Ook werd er een
dierengeluidenspel gespeeld. Hierna
lekker naar de Leonardusspeeltuin
gewandeld om daar te spelen en te
genieten van een leuke show. Moe
maar voldaan werden de kinderen per
huifkar teruggebracht naar de Brem.
En weer waren er de nodige stempels
bijgekomen.
Op donderdag 27 augustus zaten we
bij scouting Rijpelberg. We waren in
het werelddeel Afrika beland. Een
hele leuke dag, maar ’s middags brak
net de moessonperiode aan en kwam
er heel wat water naar beneden. De
O-groepen waren ’s morgens naar het
Kunstkwartier gefietst en de M-groepen
naar het Annatheater. Daar deden ze
workshops in dans, beeldende kunst,
muziek en theater. De kleinsten bleven

bij scouting Rijpelberg. Zij hadden
workshops in dans, muziekinstrument
maken, muziek en zagen de spannende
film de Lion King.
Na 16 uur konden de ouders gezellig
met de kinderen genieten van het mid
zomeravondspektakel. Er was drinken
en eten, een disco met de professio
nele DJ Harry. Er werden wedstrijden
gehouden in wie het beste kon
meedansen met de clips. En uiteraard
was er ook het limbo dansen. Jammer
was wel dat de regen het spektakel in
het water deed vallen. Maar ondanks
dat men wat korter bleef was het wel
gezellig binnen.
Op vrijdag 28 augustus bleek dat
we voldoende stempels hadden en
gingen we weer met z’n allen via de
reismachine naar het magische land. En
dit was zoals gewoonlijk een betoverend
einde van onze kindervakantieweek.

Alle Jeugdbegeleiding, ouders of andere
volwassen begeleiding bedankt voor
het realiseren van een heerlijke week
voor de kinderen. Uiteraard bedanken
we ook onze sponsors: Albert Heijn
Brouwhorst, Cafetaria Olaf & Christel,
TwinTours,
Zaal
Vissers,
familie
Weijts, EHBO-vereniging Brouwhuis,
de wijkraden, gemeente Helmond,
Kempervennen en Toverland. Verder
bedanken we alle hulp van buitenaf:
Rood Wit ’62, scouting Rijpelberg,
Mulo Honkbal, stichting steunpunt
cultuurcontact Helmond, Annatheater,
Kunstencentrum, Albert Heijn Dierdonk,
Leonardusspeeltuin en tuincentrum
v.d.Velden.
Kijk op onze site voor de foto’s.
www.kindervakantievertier.nl
Een heel fijn schooljaar en tot volgend
jaar.
Bestuur stichting

1e Tafeltennistoernooi Dierdonk 2015
Op zaterdag 12 september heeft
het eerste tafeltennistoernooi van
Dierdonk tijdens de Dierdonkdagen
plaatsgevonden. Het was een gezellige
middag waar iedereen de gelegenheid
had om tegen iedereen te spelen.
Tafeltennis Dierdonk heeft de eerste en
tweede plaats met Simona SampersCastagnoli en Heike Prinsen gescoord.
Jan Prinsen en Jan van Hees hebben de
3e en 4e plaats behaald. De categorie
Jeugd van 7 tot 12 is gewonnen door
Kian Mirjavanmard. Op de 2e en
3e plaats vinden wij Julian en Elke
Prinsen. De categorie van 6 en jonger is
gewonnen door Eline Prinsen.
Wij nodigen jullie uit om de kersverse
kampioenen van Dierdonk uit te dagen
op de tafeltennis trainingen op dinsdag
avond om 20:30!
Simona Sampers-Castagnoli tafeltennis.
dierdonk@yahoo.it

Bezoek onze Facebook pagina! https://www.facebook.com/groups/tafeltennis.dierdonk.helmond/

Gazet oktober 2015

27

MINIGRAVER VERHUUR
M.VERHOEVEN
Voor spitten van tuinen, Uitgraven van vijvers, zwembad
en diversen grondwerken.
Ook een minigraver van 70 cm breed.

Hooieeuwsels 10 5761 DC Bakel Tel: 06 53382407
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www.drukkerij-noten.nl

Sportlifeplus
Kom in beweging
Hallo Dames van 35-40 jaar en + van Dierdonk.
Sporten in Sporthal Dierdonk, iets voor u?
elke woensdagavond om 19:00-20:00 u.
Wij starten in september met een gevarieerd programma.
Graag tot ziens, doen hè,

Kijk op onze site voor meer informatie

Meer weten? bel Marij: 06 44238305,
of mail ech.sportlifeplus@gmail.com

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

Marij Verberkt

Jeugd(prijs)puzzel. Win een boekenbon!
Afgelopen maand hadden we De Ganzenbordwoordenzoeker
Geheimagent PD7 was op het spoorgekomen van het einde
van de schoolvakantie. De oplossing die hij dan ook ontdekte
was “vliegensvlug naar de dierdonkschool terug!”.
Er waren deze maand weer 16 goede inzendingen, waarvan er
een inzender de oplossing voor de 2e keer in heeft gestuurd,
daar de 1e inzending foutief was, maar voor de 2e inzending
had hij waarschijnlijk bij zijn broertje gespiekt. Ook was er een
foutieve inzending. Ook deze maand waren er weer diverse
kinderen die voor de eerste keer deelnamen. Weer waren
er 3 prijzen te verdelen. Uit de goede oplossingen heeft Ivo
Dolmans, bestuurslid van de wijkvereniging 3 prijswinnaars
getrokken die op 23 september hun prijs, een boekenbon van
de Ganzeveer, in ontvangst genomen hebben. Op de foto’s
hieronder de gelukkige prijswinnaars en zoals de oplossing
aangaf in de schoolbanken van de Dierdonkschool.
Van Harte Gefeliciteerd

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

Maandag 12 oktober 2015
De Rebus

+

-n

n=m

-ve

-v

+
+v

-ur

-2x t

+
v=h

Niet meegedaan of niet gewonnen?

Niet gewonnen, of niet meegedaan dan krijg je deze maand
een nieuwe kans.
Deze maand niet zoveel uitleg nodig, want we hebben voor de
verandering weer eens REBUS. Kijk goed naar de afbeeldingen,
kijk welk plaatjes bij elkaarhoren door de + en kijk of je van
het woord van het plaatje er letters af moet halen, bij moet
doen of de letters moet veranderen. Zet hem op

+

+

Guusje van Mierlo, Julius van de Mark en Marjolijn Verleg

-ld

-v

-er

-vis

-d

Oplossing doodles spelletjespagina 19

Veel puzzelplezier. Deelname is weer mogelijk vanaf 7 jaar.

Waar moet de oplossing naar toe?

De oplossingen van deze woordzoeker 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.
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Oktober in het Annatheater ...
Jeugdtheaterschool Annatheater speelt “Driekoningen
avond”
Vorig seizoen voerde de productiegroep van Jeugdtheater
school Annatheater het sprookje “Sneeuwwitje” met veel
succes op. Dit jaar spelen deze getalenteerde jongeren een
bewerking van een van de mooiste romantische komedies
van Shakespeare: “Driekoningenavond”.

Woensdag 7 oktober:
proeflessen Moderne dans en Flamenco
Vanaf 7 oktober 2015 zullen de lessen moderne dans en
flamenco, gegeven door Jessica Achten, weer beginnen in het
Annatheater voor kinderen, tieners en volwassenen. Jessica
heeft de dansacademie ArtEZ in Arnhem afgerond en daarna
voor langere tijd in Spanje gewoond om zich te specialiseren
in flamenco.

Door een schipbreuk wordt de tweeling, Viola en Sebastiaan,
van elkaar gescheiden. Viola spoelt aan in Illyrië en denkt dat
haar broer is omgekomen in de storm. Ze besluit om, verkleed
als jongen (Cesario), bij graaf Orsino te gaan werken. Orsino
stuurt haar, als bode, met liefdesbrieven en cadeautjes naar
vrouwe Olivia, die niet geïnteresseerd is in de avances, echter
wel in Cesario zelf. En alsof het allemaal nog niet ingewikkeld
genoeg is, wordt Viola verliefd op haar baas Orsino.
Een stuk over de liefde in al zijn facetten. Olivia, al een jaar in
rouw vanwege de dood van haar vader, wil niets met de liefde
te maken hebben totdat ze Cesario ontmoet. Orsino heeft
zijn zinnen op Olivia gezet en omdat zij hem alsmaar afwijst
raakt hij geobsedeerd en wil haar koste wat het kost hebben.
Personages worden overvallen door verzengende liefde of het
gebrek eraan. Iedereen kan zichzelf vinden in deze komedie
die met veel humor gespeeld wordt.
regie : Lavínia Freitas Vale Germano
Emma Bastiaansen, Pepijn van den Berg , Iza van
spel:
Blokland, Romy van Hees, Evie Hendriks, Teun Hermans, Isis
Reusken, Elise Vogels en Bart van de Voort.
data voorstellingen: zaterdag 3, zondag 4, donderdag 8,
vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 oktober.
aanvang: donderdag, vrijdag en zaterdag: 19.30 uur, zondag
15.00 uur
entree: kinderen/jongeren € 8,00, volwassenen € 10,00
reserveren: reserveren@annatheater.nl, tel. 06-28104333
Het Annatheater is gelegen aan de Engelseweg,
1 minuut lopen van het NS-station.
het adres is: Floreffestraat 21a, Helmond
Telefoon: 0492 475255, e-mail: info@annatheater.nl
Voor meer informatie kijk op: www.annatheater.nl.
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Zij besteedt in haar lessen aandacht aan houding, expressie,
muzikaliteit en persoonlijke correcties. De flamencolessen
worden gedeeltelijk door een gitarist begeleid, wat erg
belangrijk is bij flamenco om zo deze mooie kunstvorm beter
te leren begrijpen.
Interesse in flamencogitaar? Vanaf oktober is het ook
mogelijk om lessen te volgen bij gitarist Tijn van der Sanden.
Voor meer informatie: jessica.achten@gmail.com /
06-83 80 82 00 / www.flamencoencuentros.com
Tijden lessen vanaf 7 oktober:
16.00-16.50 Flamenco kinderen
17.00-18.00 Modern 10+
18.15-19.30 Modern 16+
19.30-20.45 Flamenco intermediate
20.45-22.00 Flamenco beginners
Zaterdag 17 oktober Concert Windkrachtfestival
Zie: http://windkrachtfestival.nl

Nieuwsblad voor Dierdonk

Stichting Draaiorgels Helmond
Concerten en activiteiten te
midden van de draaiorgels.
De Carat concerten zijn afgelopen,
maar de liefhebbers van concerten hoeven niet thuis te
blijven. Regelmatig zullen wij in de Carat concertloze periode,
concerten en ander muzikale activiteiten aanbieden in de
Gaviolizaal.
Zondag 4 oktober 14.00 – 16.00 uur DiDoKo

Zondag 1 november 14:00 - 16:00 uur Octupusband

Weer een gezellige middag muziek met de Octupusband uit
Beek en Donk. Ook zij brengen gezellige muziek van Egerlander tot eigentijdse muziek. De entree is gratis.
Komt ons eigen Dierdonkkoor DiDoKo een concert verzorgen
te midden van onze prachtige draaiorgels. De entree is gratis.
Zondag 11 oktober 14.00 - 16.00 uur Ragazzi

Muziekkapel Ragazzi bestaat uit 16 leden die samen graag een
gezellig muziekske maken. Zij hebben een breed repertoire.
Egerlander, Duitse Schlager, Marsmuziek, Nederlandstalig,
Popmuziek. Zij zijn van alle markten thuis. Ondertussen bestaat deze Helmondse kapel al 40 jaar. Vroeger bekend als
hofkapel de Skoimbloazers Muziekkapel De entree is gratis
Zondag 25 oktober 12.00 tot 17.00. uur
2e Helmondse handdraaiorgeltjes dag
U komt toch ook naar de gezelligste zondag van het jaar, tijdens de 2e Helmondse Handdraaiorgeltjes dag! Op deze dag
zullen weer een 10-tal handdraaiorgeltjes uit Nederland,
Duitsland en Belgie hun klanken laten horen in de Gaviolizaal.
Ook voor de zaal zullen 2 wat grotere orgels hun klanken laten
horen. Ook hier gratis entree.

Gazet september 2015

Stichting Draaiorgels Helmond ontvangt de Wensambulance
Stichting WensAmbulance Brabant vervuld wensen van ernstige zieke personen met een nog korte levensverwachting.
Zo had een mevrouw de wens om nog eens naar live draaiorgelmuziek te kunnen luisteren, waarna deze organisatie bij
ons terecht kwam. Aan deze wens hebben wij als stichting
graag gehoor gegeven. Van 14.00 was deze mevrouw met een
drietal familieleden en twee ambulancebroeders bij ons te
gast. We hebben haar “Onze Klenne” laten draaien en een orgeldiploma uitgereikt. Ze heeft de film over het groot onderhoud van de grote Gaudin bekeken, en wij hebben alle orgels

meerdere keren laten draaien. Er werd volop mee gezongen
door haar en vaak geapplaudisseerd voor de muziek. Van haar
familie kreeg ze de orgel CD cadeau. Ook waren er tranen en
soms werd het emotioneel maar alles bij elkaar heeft ze genoten en vertrok voldaan in de ambulance naar haar verzorgingshuis. Geweldig dat we dit hebben mogen doen!
De Gaviolizaal is te vinden aan de Torenstraat 36a te Helmond
(tegenover AlbertHeijn XL) Open op Za en Zo 13.00 -17.00 uur.
www.draaiorgelshelmond.nl info: info@draaiorgelshelmond.nl
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Weet u het al

BAKEL HEEFT HET HELEMAAL

Maak kennis met de ondernemers in Bakel en weet dat klantvriendelijkheid en service bij hen hoog in het vaandel staan!

Oktober Wi dmaand
Nederlands boerderijwi d
op onze menukaa t

reserveren bel.: 0492-342200

Voor uw frietwagen-catering
op locatie

Johan Slegers

info@johanslegers.nl
Tel. 06 537 604 75

Nieuwbouw Verbouw Renovatie
Onderhoud Traprenovatie

Vlomanshof 16 | Bakel
06-41499703

EXTRA SLEUTEL

ook autosleutels met
startonderbreker
VAN TIEL
BAKEL
KLAAR TERWIJL U WACHT

Óok voor
autoverhuur

24/7
b e re
ik b aa

Auto Mertens verhuurt ook
(bestel-) auto’s.
Kijk op de website voor
een volledig overzicht
van onze huurauto’s.
www.automertens.nl

TOT ZIENS IN
B A K E L!!

r

De hobby van… de vrijwilligers van
het Kasteel van Sinterklaas
Elke maand vragen we een van de
mensen achter de advertenties naar
hun hobby of vrijetijdsbesteding. Soms
maken we een uitstapje naar bijzon
dere Dierdonkers of Dierdonkers met
een bijzondere hobby. Dit keer komen
aan het woord in onze rubriek De
hobby van … De vrijwilligers van het
Kasteel van Sinterklaas.
De dagen worden korter, het einde
van het jaar komt alweer in zicht. En
dat gaat altijd gepaard met tradities
en gezelligheid. Een van de gezellige
tradities is de komst van Sinterklaas met
zijn gevolg naar ons land. En Helmond
biedt, nu al voor het elfde jaar, de Sint
met al zijn Pieten een wel heel erg mooi
verblijf aan. Nergens in het land is er
een Sinterklaas-evenement dat in de
schaduw kan staan van Het Kasteel van
Sinterklaas.
Jaarlijks mogen de goedheiligman en
zijn helpers vanaf hun aankomst in
het land tot 5 december logeren op
het Helmondse Kasteel. Een kleine
drie weken, met uitzondering van de
maandagen want dan rust de Sint uit,
kunnen bezoekers komen rondkijken
in o.a. de slaapzaal van de Pieten, de
schatkamer war de cadeautjes worden
ingepakt of op de Pietenschool. Zelfs
een kijkje in de privéruimtes van
Sinterklaas is mogelijk. Door de week
komen ’s morgens scholen op bezoek.
‘s Middags en in de weekends mag
iedereen die voor € 3,75 een kaartje
koopt mee met een Wegwijspiet voor
een 45 minuten durende rondleiding.
Dat verblijf van Sint en zijn gevolg
wordt mogelijk gemaakt door zo’n 450
vrijwilligers. Sommigen daarvan zijn er
niet alleen de november- en december
maand druk mee maar hou
den zich
het hele jaar bezig met organiseren
onder ook
van dit evenement. Daar
diverse Dierdonkers! Decorbouwers en
kostuumnaaisters bijvoorbeeld.
Vanaf eind september gaan er meer en
meer groepjes mensen aan de slag. Er is
heel wat te doen!
Het kasteel moet worden ingeruimd,
op het voorterrein moet een goede
ontvangst- en wachtruimte voor de
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bezoekers worden gebouwd. De logis
tiek moet kloppen, de communicatie
intern en extern moet verzorgd worden,
het winkeltje voor Sinterklaascadeautjes
moet op orde, het vervoer van school
kinderen en van de Sint en zijn gevolg
moet geregeld zijn. En natuurlijk moeten
Sinterklaas, de Zwarte Pieten en alle
vrijwilligers op tijd voorzien worden van
een hapje en een drankje.
Betsie van der Weij is een van de dames
die woensdagmorgens druk is met het
herstellen van de pakken van de Sint en
de Pieten.
Betsie vertelt: Vanaf het begin ben ik
erbij, via een Dierdonkse kennis die bij
de vrijwilligerscentrale was. Het eerste
jaar heb ik alles aangepakt. Knutselen,
posters rondbrengen. In januari-febru
ari beginnen we met Steekjelos, het
groepje dat de kostuums verzorgt.
Er worden elk jaar ook weer nieuwe
pakken gemaakt. De schildwachten zijn
de afgelopen twee jaren in prachtige
nieuwe kostuums gestoken. Ook kwam
er een prachtige lap stof van de Vlisco
waarvan een heel bijzonder (Helmonds!)
Pietenpak is gemaakt.
Ieder jaar help ik met inrichten van het
kasteel. In die periode worden vaak
filmopnames gemaakt. Ooit heeft acteur
Guido Pollemans (o.a. Overspel) me
erg laten schrikken toen hij in een van
de stapelbedjes lag te slapen voor zo’n
opname. Ik ben ook gastvrouw tijdens
de draaidagen, dat is erg leuk omdat je
direct de reacties van de kinderen kunt
zien.
Louisa Willems zorgt jaarlijks mede
voor de catering. Ze maakt deel uit van
een grote groep vaste krachten die in
het kasteel dagelijks naast voor koffie
en thee zorgt voor een heerlijke lunch
voor de gemiddeld 100 vrijwilligers die
per dag aanwezig zijn. Op de dagen
dat er ook in de avond wat te doen
is, zoals bijvoorbeeld de viering in de
Lambertuskerk, komt daar ook nog eens
een warme maaltijd bij.
Zij vertelt: Ook ik ben vanaf de start erbij.
Ik heb het evenement mee opgezet. Ik
heb diverse activiteiten gedaan. Eerst
op kantoor, om o.a. brieven te maken
om vrijwilligers te werven. Ik heb ook
decoraties gemaakt en ben gastvrouw

geweest. Nu maak ik lekkere broodjes
in het restaurant van het kasteel om
de magen van de Sint, zijn Pieten en
de vrijwilligers te vullen. We werken
met een ochtend- en een middagploeg.
De maaltijden werden in de loop der
jaren luxer en luxer, we verzorgen nu
soms 3 gangen menu’s met warme
gerechten en heerlijke toetjes.... Ikzelf
ben een van de schminksters die op
de draaidagen dagelijks op kwart over
zeven in de morgen gaat meehelpen om
Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten klaar te
maken voor de dag die komen gaat. Het
“ontbijt” wordt verzorgd op een locatie
buiten het Kasteel. Alle gezichten van de
Pieten worden fris geboend. Als echte
Zwarte Piet zijn met een kleurrijk pak,
schone witte kraag, gekamde krullen
en baret met veer, kunnen ze dan naar
het Kasteel. Ook de haren en de baard
van Sinterklaas worden gekamd, hij
krijgt een schone mantel en we zorgen
ervoor dat hij zijn staf en zijn grote boek
bij zich heeft. De sfeer is zo geweldig!
Het is altijd een vrolijk gebeuren. Het is
ook een beetje samenzweerderig en dat
geeft een groot gevoel van verbonden
heid. En ik ben elk jaar weer verrast hoe
het er uitziet in het Kasteel. Ik zeg altijd:
de Efteling is er niets bij!
Het Kasteel van Sinterklaas kan altijd
extra handjes gebruiken. Er zijn zeer
veel klussen te doen, sommigen kosten
maar een paar uurtjes per week op de
draaidagen.
Wilt u ook komen helpen? Kijk even op:
www.hetkasteelvansinterklaas.nl. Daar
vindt u ook alle informatie over o.a.
openingstijden en kun je alvast een kijk
je nemen en de sfeer proeven.
Ikzelf beleef er jaarlijks heel veel plezier
aan en hoop dat dit jaar opnieuw erg
veel mensen en vooral kinderen van dit
bijzondere evenement komen genieten.
Mirjam van der Pijl
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Nieuws van onze wijkagent:

Fietsverlichting: val op!
Nu de dagen korter worden en de
donkere maanden in aantocht zijn is
het zaak extra te letten op veiligheid.
Een goede verlichting op de fiets is
zeer belangrijk. Controleer daarom de
fietsverlichting van u en van uw kind.
Zorg ervoor dat je gezien wordt!
Meer informatie over fietsverlichting
kunt u vinden op de website:
www.ikwiljezien.nl

Goed nieuws.
Dierdonk tijdens de zomervakantie
woninginbraak vrij.
In Helmond werd er tijdens de zomer
vakantie 68 keer ingebroken in een
woning. In Dierdonk werden er deze
periode géén woninginbraken gepleegd.
Dit is goed nieuws voor de wijk. Het lijkt
erop dat alertheid van u en preventief
werken zijn vruchten afwerpt.
Sigaretten gestolen bij inbraak in
Albert Heijn.
Bij een inbraak in de Albert Heijn super
markt in Dierdonk is in de nacht van
dinsdag 11 augustus op woensdag 12
augustus een grote hoeveelheid sigaret
ten gestolen.
Op camerabeelden is te zien dat de da
der, een manspersoon op een scooter/
bromfiets om 4.35 uur een raam aan
de voorzijde van de winkel inslaat en de
winkel binnengaat.
Mensen die iets verdachts hebben
gehoord of gezien worden verzocht
contact op te nemen met de politie via
0900-8844.

Molencatendreef,
Middachtendreef,
Sandenburglaan en Leeuwenborchlaan.
Daarbij zijn vanuit BMW’s en Audi’s oa
airbags, stuurwielen en ingebouwde
navigatiesystemen gestolen. De eigena
ren van de vier auto’s hebben aangifte
gedaan.
Omwonenden en wijkbewoners die die
nacht of de dagen hier voorafgaande
iets verdachts hebben gezien worden
verzocht contact op te nemen met de
politie via 0900-8844.

Nog steeds heeft de wijk last van eier
gooiers.
Zo werd op dinsdag 11 augustus en
dinsdag 8 september in de avonduren
eieren tegen gevels van woningen
gegooid aan de Kromme Geer.
Al enige tijd worden er eieren op ramen
en gevels van diverse woningen in
Dierdonk gegooid. Dit veroorzaakt hin
der en veroorzaakt onrust bij bewoners.
Hoewel dit al geruime tijd speelt is het
nog niet gelukt erachter komen wie
hiervoor verantwoordelijk zijn.
Ik hoop daarom op tips van bewoners.
Mocht u over meer informatie be
schikken of is uw woning ook bekogeld
neem dan contact met mij op.

Uw wijkagent, Francisca Kamphuis

Diefstal uit voortuin.
Tussen zaterdag 22 augustus en woens
dag 2 september is er een ijzeren
anker (sierobject) uit de voortuin van
een woning aan het Ockenburgpark
gestolen. Heeft iemand hier iets van
gezien?

Volg mij op twitter
Als wijkagent ben ik actief op Twitter.
Via twitter krijgt u inzage in mijn
dagelijks werk, informeer ik u over
lokale problemen en vraag u af en toe
om op te letten, als er bijvoorbeeld
inbrekers actief zijn.

Contact wijkagent.
Uiteraard ben ik niet 24 uur per dag
bereikbaar. Wilt u contact met mij dan
kan dat op de volgende manier:
• Spreek mij aan op straat, ik neem
altijd tijd voor u,
• Bel naar 0900-8844 en vraag of
ik in dienst ben. Mocht ik op dat
moment niet bereikbaar zijn, maakt
het service centrum mij een mail en
bel ik u z.s.m. terug.
• Ook kunt u mij bereiken via het
email adres:
francisca.kamphuis@politie.nl

In de nacht van 7 op 8 september
werd er bij zeker bij vier auto’s inge
broken die geparkeerd stonden in de
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Zomaar een dagje: Dierenkliniek Brouwhuis

‘Verstoord afweersysteem’ ’
Of ik de kat eens kon nakijken? Mevrouw had het poesje
tijdens haar stage in Spanje gevonden en daarna mee naar
Nederland genomen. In het begin was het een erg mager en
verzwakt katje met snot en tranende oogjes, maar nu ging
alles goed: er waren geen klachten meer en het kitten was erg
actief en speels. Wel wilde ze Princess graag laten vaccineren
nu ze genezen was van haar niesziekte. Hier in de spreekkamer
zag ik inderdaad een nieuwsgierig en ondernemend katje. De
oogjes stonden helder en de vacht blonk mooi. Op basis van
het uitzicht en het gedrag was er dus niets alarmerends op
te merken. Ook het hartje en de longen klonken goed en het
buikje voelde soepel. Alleen waren de lymfeklieren nogal groot
voor een katje van haar gewicht. Was dit nog een nawee van
de niesziekte die ze had doorgemaakt of was er meer aan de
hand? Aangezien Princess in het verleden een zwerfkatje was
geweest, raadde ik de eigenaar aan om haar te laten testen op
kattenaids.
Kattenaids is een ziekte die (voorlopig) niet te genezen is. Ze
wordt overgedragen door intensief contact tussen katten,
meestal door bijten en vechten, soms ook via de moeder
naar de kittens. Net zoals bij mensen bestaan er verschillende
stadia in het ziekteverloop. In het begin is het lichaam van
het dier nog in staat om te reageren op een infectie, maar na
verloop van tijd raakt het immuunsysteem uitgeput en kan
het dier niet meer voldoende reageren op binnendringende
ziektekiemen.
De test bleek bij Princess helaas positief te zijn voor FeLV,
een van de twee vormen van kattenaids. FeLV kan bovendien
resulteren in de vorming van tumoren. Toen de eigenaar
dus een jaar later belde omdat Princess zo benauwd was,
gingen er meteen alarmbellen rinkelen. Een röntgenfoto was
noodzakelijk om de precieze oorzaak van de benauwdheid
te achterhalen. Hierop was te zien dat de longen ernstig
samengedrukt werden door een massa onder de luchtpijp.
Deze plaats komt overeen met de ligging van bepaalde
lymfeknopen, een typische plaats voor een tumor door
kattenaids. Hier was helaas niets meer aan te doen…

behalve een gevoeligheid in de streek van de nieren. Er werd
een test gedaan voor een nierbekkenontsteking, maar deze
was negatief. Dus werd een algemene behandeling gestart
met koortsremmers en antibiotica. Dit had niet het gewenste
effect. Drie weken later was ze nog steeds sloom met hoge
koorts. Er moest meer aan de hand zijn. Een röntgenfoto
gaf geen verduidelijking, een bloedonderzoek echter wel.
Hieruit bleek dat ze een erg hoog eiwitgehalte had in haar
bloed. Dit verhoogde eiwitgehalte, in combinatie met haar
hoge koorts en de afwezigheid van andere aandoeningen,
wezen sterk in de richting van FIP. FIP is een aandoening die
het immuunsysteem van het dier ontregelt en uiteindelijk
tot uitputting van het afweersysteem leidt. De effecten zijn
gelijkaardig als bij kattenaids, alleen is FIP niet besmettelijk.
Het ontstaat doordat een onschuldig virus dat de kat bij zich
draagt zich onder invloed van stress gaat omvormen tot het
FIP-virus. Helaas konden we ook voor Lotje niet veel meer
doen en is ze uiteindelijk ingeslapen.

Joke Jolling
Dierenarts Dierenkliniek Brouwhuis
Wilt u meer weten over dierenkliniek Brouwhuis?
Kijk dan op www.dierenkliniek.com of volg ons op onze
Facebook-pagina.

Ook Lotje had veel pech. Zij kwam hier op de kliniek omdat
ze wat stiller was dan gewoonlijk. Er was sinds kort wel een
nieuw poesje in huis waar ze nog wat aan moest wennen,
maar de eigenaar dacht dat er toch meer aan de hand was.
Tijdens het klinisch onderzoek bleek inderdaad dat ze flinke
koorts had (40° Celsius). Verder waren er niet veel afwijkingen
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CosCom

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

Corstiaan Stoeffe

info@coscom.nl
www.coscom.nl

Torteltuin 9
5754 HA Deurne
Nederland
0493 - 842607

Hoera, het schooljaar is weer begonnen!

Basisschool Dierdonk is, op het
moment van schrijven, bijna drie
weken in volle gang. Er valt al genoeg
te vertellen over de eerste ervaringen
in het gloednieuwe schooljaar.
De eerste geschiedenislessen
Door groep 5A
In groep 5 krijgen we voor de eerste keer
geschiedenis. Dit thema gaat over de
jagers in de steentijd. De jagers leefden
op de toendra, in tenten die zij maakten
van takken en leer. De vrouwen en de
kinderen verzamelden allerlei voedsel
en de mannen gingen jagen op dieren.
Ze namen een harpoen, een pijl en boog
en een speer mee.
Tijdens de lessen werken wij in
taakgroepen. De volgende groepen zijn
er: verzamelgroep, jachtgroep, gereed
schapsgroep, vuurgroep en de tent
groep.
We sluiten een thema af met een korte
presentatie gegeven en gemaakt door
de kinderen zelf.
Hoera, het schooljaar is weer begon
nen.
Door juffrouw Janine
Wat is het al gezellig in onze klas, groep
1-2 D.
We leren elkaar kennen door samen te
werken, samen te spelen en elkaar te
helpen waar dat nodig is. We zingen al
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heel veel liedjes en zijn nu druk bezig
om een huis te vouwen. Onze pasfoto
komt op een van de raampjes zodat het
net ons eigen huis lijkt, grappig hè?

leuke raadsels aan bod. Stap voor stap
deden de kinderen mee en volgde de
kinderen de lessen. Hoe verder de week
vorderde hoe beter alles ging.

De eerste paar weken in groep 4B
door juffrouw Nicole van het Schip
Drie weken geleden was het dan zover:
de start van groep 4, weer een nieuw
schooljaar!
Enthousiast en wat gespannen kwamen
de kinderen binnen. Nieuwe juffen,
nieuwe klas, nieuwe dingen en nieuwe
lessen. Ook voor de juffen waren er
dingen nieuw. Wat dat betreft is het
voor ons allemaal een leuke en nieuwe
uitdaging!
De eerste week, een week waarin
nieuwe lessen van start zijn gegaan.
We leerden tijdens spelling woorden
met twee medeklinkers vooraan, zoals
het woord klas. Tijdens taal verdiepten
wij ons in de avonturen van Fiene en
Jelle en bij begrijpend lezen kwamen er

En nu, na drie weken? Ik kijk met een
trots en goed gevoel terug! De start is
gemaakt. Wat een knappe kinderen in
groep 4!

37

ATB Helmtocht Tourclub ‘81 Helmond
Op zondag 18 oktober 2015 organiseert
Tourclub ’81 Helmond voor de 21e keer
een veldtourtocht. We hebben weer 3
afstanden: 25, 36 en 48 km.
De 25 km tocht is speciaal bedoeld voor
de beginnende mountainbikers waar
door de snellere rijders de mogelijkheid
krijgen op hun eigen traject lekker door
te rijden.
De start- en finish is bij scouting Rijpel
berg, Berkendonk 91, 5703 KB, Helmond
(vlakbij de Berkendonk). Start tussen
08.30 uur en 10.00 uur . Bij het in
schrijven 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 : de parkeerplaats
Berkendonk aan de Raktweg nabij de
Deurneseweg/Helmondsingel te berei
ken via de N270. De route naar de
parkeerplaats is vanaf alle toegangs
wegen bewegwijzerd met de bekende
NTFU pijlen. Voor de navigatie het

volgende adres:
Helmond.

Raktweg

5703KE

De Helmtocht zelf is met rode NTFUpijlen aangegeven en loopt door de
prachtige omgeving van het Bakelsbos,
Dierdonk, Bakelse Beemden, Bakel,
Zandbos, Vlierdense bossen en Berken
donk en komt uiteindelijk weer terug bij
de blokhut van de scouting.

Halverwege de tocht is een rustplaats
ingericht en wordt iets te eten en te
drinken door ons verzorgd.
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 van de Scouting.
Voor meer informatie zie www.tc81.nl

17 jaar Jeugdland Helmond:
Ben jij er ook bij?
Tijdens de herfstvakantie is het weer
zo ver! Het aller leukste sport-, spelen doefestijn vindt plaats in sporthal
De Braak! Ben jij er samen met jouw
vriendjes en vriendinnetjes ook bij?
Op 27 oktober start Jeugdland
Helmond voor de 17e keer! Het leukste
evenement van het jaar vindt plaats
in sporthal De Braak in Helmond en
duurt t/m 30 oktober. Er zijn zoals
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altijd weer een heleboel leuke dingen
te doen! Zoals schminken, dansen,
een stormbaan, knutselen, rodeostier,
air hockey, tattooshop, slingerbal,
spijkerbroek hangen. Eigenlijk teveel
leuke dingen om op te noemen!
En wat dacht je van een echte V.I.P.avond!
Alle Helmondse basisschoolkinderen die
in groep 3 t/m 8 zitten mogen meedoen
aan Jeugdland Helmond. De meeste
kinderen ontvangen in september alle
informatie via hun eigen basisschool of
via de diverse media.
Kaartverkoop start op maandag 5
oktober vanaf 13.00 uur. Kaartjes zijn
o.a. te koop via onze verkooppunten
bij: Primera de Luifel, winkelcentrum
De Bus; Albert Heijn Dierdonk; Jumbo
Supermarkt Ralf Gijsbers Stiphout;
Boekhandel De Ganzenveer; Kado
to Go, winkelcentrum Brouwhuis en
Wijkhuis De Lier, Van Kinsbergenstraat
1 (Wijkhuis: elke middag van 15.00 tot

17.00 uur).
De kaartjes kosten € 3,-- per dagdeel
per persoon. Met kortingsbon ontvang
je € 1,-- korting. Kaarten voor de V.I.P.avond zijn alleen te koop in combinatie
met een ander dagdeel. Kom op tijd
want op=op!
Voor meer informatie kun je altijd
onze
website
bezoeken:
www.
jeugdlandhelmond.nl
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Stichting RaboJeugdland, voorzitter
Ingrid Lammers
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Mededelingen vanuit bestuur Parkzicht
Enige maanden geleden heeft ons het bericht bereikt dat
carnavalsvereniging de Rampetampers Parkzicht gaat
verlaten. De voornaamste reden hiervoor is het feit dat zij niet
meer in staat zijn om ieder jaar met een klein groepje mensen
de gymzaal om te bouwen tot een volwaardige residentie.
Zij hebben de, voor hun ongetwijfeld moeilijke, beslissing
genomen om te verhuizen naar wijkhuis de Fonkel waar de
werkzaamheden voor wat de aankleding van de zaal betreft
tot een minimum beperkt zijn. Wij wensen hen veel succes.
Wij, bestuur Parkzicht en een groep fanatieke vrijwilligers zijn
van mening dat carnaval bij Dierdonk hoort en hebben daarom
besloten om onze wijk ook in 2016 weer de gelegenheid
te bieden om gezellig carnaval te vieren in Parkzicht. De
voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels in volle gang en de
nodige contacten zijn reeds gelegd. De komende carnavals
activiteiten zullen niet meer in de gymzaal gehouden worden
maar in de zaal van Parkzicht. Dit besluit hebben wij genomen
gezien het feit dat het bezoekersaantal de afgelopen jaren
gestaag gedaald is waardoor de gymzaal in feite te groot
geworden is.
Wij hopen door deze vernieuwde formule ons wijkgebouw
tijdens carnaval weer wat beter gevuld te krijgen. Wij staan
open voor nieuwe ideeën en mocht u als wijkbewoners nog
suggesties of tips hebben dan staan wij hiervoor open.

In ons voorlopige programma blijft in ieder geval op vrijdag
5 februari in de voormiddag het schoolcarnaval en in de
vroege avond de jeugddisco voor de basisschool leerlingen
gehandhaafd.
Ook de beide kindermiddagen op maandag 8 en dinsdag
9 februari 2016 blijven op het programma staan. De exacte
invulling van deze middagen zal in een later stadium bekend
gemaakt worden.
Voor de zaterdagavond 7 februari 2016 staat een klets- en
amusementsavond gepland. Met de invulling hiervan zijn wij
reeds in een vergevorderd stadium en zijn reeds enige kletsers
van naam vastgelegd. Ook hiervoor geld dat de namen van de
optredende artiesten in een volgende uitgave van de Gazet
bekend gemaakt zullen worden. Wilt u ook komend jaar weer
genieten van een gezellig zaterdagavondje uit in uw eigen
wijkgebouw, houd dan de komende uitgaven van de Gazet
goed in de gaten want ook deze avond wordt in Parkzicht
gehouden wat betekend dat het aantal plaatsen beperkt zal
zijn en vol is vol.
Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen en/of tips
mail dan naar onderstaand mailadres.
Namens het bestuur Parkzicht,
Jan van Hees coördinator carnaval 2016.
Jvhees5@xs4all.nl

31 oktober feestavond in Parkzicht
In samenwerking met de wijkvereniging hebben wij besloten
om op 31 oktober a.s. in Parkzicht een wijkfeestavond te
organiseren. Er zal voor gezellige muziek gezorgd worden en
natuurlijk is er een hapje en een drankje te verkrijgen. Ook
zal tijdens deze avond de uitslag van de tweede editie van de
Dierdonkquiz door het Quizteam bekent gemaakt worden.

Tevens zal ook het schilderij, welk door een aantal
wijkbewoners tijdens het afgelopen vrijwilligersfeest gemaakt
is, op deze avond in Parkzicht onthult worden.
Wij hopen op een grote opkomst tijdens deze, ongetwijfeld,
weer gezellige avond in uw eigen wijkgebouw Parkzicht.
Namens bestuur Parkzicht en de Wijkvereniging Dierdonk.

Midzomeravondwandeling met de hond

Op de mooie lange zomeravond dinsdag 16 juni jl. organiseerde hondenwerkgroep “Hart voor honden Dierdonk” een
wandeling voor baasjes en honden,
We verzamelden om 19.30 bij Parkzicht en vanaf daar gingen
we richting de Bakelse Beemd.
Het was een gezellige wandeling door de Bakelse Beemd en
langs de nieuw aangelegde meanderende Aa.
Om 21.00 waren we terug bij Parkzicht waar we de avond afsloten met een drankje.
Hondenwerkgroep “Hart voor honden Dierdonk”
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TOTALE
LEEGVERKOOP
MET KORTINGEN

TOT

70%

i.v.m. verhuizing: Totale Leegverkoop!

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!

MB Advies ontlast ondernemers op financieel 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 financiële 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 •

Plusscouts, de jongste speltak met de

In een eerdere uitgave van dit
wijkblad hebben we het al eens over
de plusscouts gehad. De plusscouts
zijn leden van Scouting vanaf 21
jaar die een bijzondere bijdrage leveren aan de groep. Deze
bijdrage bestaat voor de helft uit allerlei werkzaamheden die
gedaan moeten worden in en om onze blokhut. Eigenlijk zijn
we een soort klusscouts.
Eén maal per maand komen we samen op een dinsdagavond
waarbij we ons na een bak koffie op onze diverse klussen
storten. De laatste jaar hebben we ons o.a. bezig gehouden
met het rijdend houden van ons aanhanger park en het
opknappen van een gekregen Canadese kano. Dit laatste
project is nog niet helemaal af, maar zal in de wintermaanden
zeker afgerond worden. Nu is het niet zo dat we alleen maar
allerlei klussen voor de scouting opknappen, 1x per jaar gaan
ook wij op weekend.

Zo zijn we afgelopen juli naar zuid-Limburg gegaan om daar
een officieel wandelroute te gaan lopen namelijk de Vijlnerberg Kroegjes route. De naam zegt het al een beetje, we
liepen van kroegie naar kroegie en natuurlijk kan dit niet geheel alcohol vrij. We hadden bij een collega scoutinggroep in
Mechelen hun blokhut voor één nacht gehuurd en ´s ochtends
rond een uur of half acht zijn we met de trein vanuit Helmond
naar Maastricht vertrokken. Daar weer op de bus gestapt en
om 10.30 arriveerden we in Mechelen. Vlug even alle spullen
uitladen en dan snel op pad want het beloofde vandaag de
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warmste dag van het jaar te worden met een maximum van
zo´n 38 graden, eigenlijk moet je dan wel een beetje gek zijn.
Maar goed, wij op naar de eerste kroeg in Vijlen. Na 3,5 km
hebben we deze al bereikt en dan maar gelijk de eerste gele
jongen naar binnen gegoten. En da´s lekker, zeker met deze
temperatuur ondanks het vroege uur. Na deze eerste kroeg
moesten we nog naar de Herberg in Holset - ´Boscafé t Hijgend
hert - Cottesserhoeve en de Smidse in Epen. Wie ooit eerder
in zuid-limburg gefietst of gewandeld heeft herkend zeker één
van deze namen,
het zijn bijna
allemaal leuke
bijzondere kroegen. En natuur
lijk moest er in
elke kroeg één
of twee bieren
gedronken worden, maar geloof
het of niet, ik
heb op deze dag
meer water tijdens het wandelen gedronken dan bier op de
terrassen. En dat was ook echt nodig. Na een dagje wandelen
hebben we er uiteindelijk 19,5 km opzitten, een mooi stukje
voor deze dag. ´s avonds nog even naar de plaatselijke frituur
in Mechelen en natuurlijk afsluiten op het terras. Dat zo´n dag
je toch niet in de koude kleren gaat zitten bewijst wel dat uiteindelijk iedereen rond 1.00 uur in bed of buiten lag te slapen
omdat het veel te warm was.
De volgende dag moesten we nogmaals enkele km in de benen
om naar Gulpen te lopen, daar hadden we een rondleiding
in de plaatselijke bierbrouwerij. Natuurlijk luisteren wij dan
volop want van drank hebben we natuurlijk geen verstand
en nooit genoeg. Dat bewijst ook wel als we als afsluiting een
bierproeverij krijgen waarbij de drie beste proevers een echt
certificaat krijgen. En laten we nu deze alle drie de certificaten
mee naar huis nemen. Waar zo’n wandel weekend al niet goed
voor is. Het was in elk geval een zeer geslaagd weekend, dat
na volging vereist. Maar dat doen we volgend jaar wel weer.
Leon van de Meulengraaf, Plusscout
www.scoutingpaulus.com of
www.facebook.com/scoutingpaulushelmond
E-mail algemeen: info@scoutingpaulus.com
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2 Dierdonkse schrijvers brengen boek uit
Martin Thijssen uit Dierdonk schrijft derde
Ventoux-roman!
Op 18 september verscheen “De Ventoux als stille getuige”,
de derde misdaadroman van Martin Thijssen, oud-rector van
het Dr.-Knippenbergcollege en voorzitter van het Literair Café
Helmond.

In deze roman laat Martin Thijssen zijn lezers wederom de
harde en zachte kant ervaren van de schitterende streek
rondom de legendarische Mont Ventoux. Plaats delict is het
voormalige kerkhof in het dorpje Bedoin aan de voet van de
berg. Bij fanatieke fietsers beter bekend als start- en eindpunt
van hun beklimming van de Ventoux.
Petrarca
Martin Thijssen laat zich voor zijn romans inspireren door
boeiende gebeurtenissen uit het maatschappelijke en
culturele heden en verleden van het gebied rond de Mont
Ventoux. De verhalen bieden daardoor meer dan louter
spanning. Zo speelt in zijn nieuwe roman het befaamde
briefverslag van de humanist Petrarca over zijn beklimming
van de Ventoux in 1336 een belangrijke rol. Voor de
geïnteresseerde lezer is een vertaling van Petrarca’s brief als
bijlage in de roman opgenomen.

De Ventoux als stille getuige ( flaptekst )
In een lege grafkuil op het voormalige kerkhofje in Bedoin,
het schilderachtige dorpje aan de voet van de Mont Ventoux,
wordt het ontzielde en mishandelde lichaam gevonden van
Laura Gaudin, de eenenveertigjare rectrix van het Lycée in
Carpentras. Bij het graf zijn attributen voor satanistische
rituelen aangetroffen. Gaat het om een uit de hand gelopen
afrekening door leerlingen, zoals de onderzoeksrechter ver
moedt? Of heeft de moord toch te maken met het riskante
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Erik Verhagen uit Dierdonk brengt Hét Boek uit
Erik Verhagen bracht op 1 augustus “Hét Boek” voor
ambitieuze mensen in De Nieuwe Tijd uit.
Met een persoonlijk verhaal, praktische voorbeelden
en humorvolle anekdotes neemt Erik de lezer mee in de
uitdagingen van deze tijd. Hij vertelt hoe de lezer een plan
kan maken om het meeste uit het leven te halen. Niet alleen
dromen, maar ook een plan maken voor je eigen leven en het
vervolgens ook doen. De luchtige, vlotte schrijfstijl en playlist
met inspirerende muziek zorgen voor een vernieuwend en
daardoor uniek boek dat je inspireert en aanzet tot actie.
Het boek is vanaf 1 augustus te krijgen bij boekhandel De
Ganzenveer in Helmond en via de websites erikverhagen.com
en bol.com.
Erik Verhagen (1978), geboren en getogen in Helmond, is
zelfstandig ondernemer en adviseert, coacht en traint
ambitieuze mensen, (startende) MKB-ers en zzp-ers vanuit
zijn onderneming Boom Consult. Hij wil mensen en bedrijven
inspireren om zelf eigenaarschap te nemen om zo het uiterste
uit het leven en de organisatie te halen. Dit is zijn eerste boek.

Hét boek heet niet voor niets Hét boek!
Hét boek is onmisbaar voor ambitieuze men en die leven in deze t jd De Nieuwe Tijd
Dit boek geeft je
meer inzicht in de belangrijkste persoon op aarde j j!
relevante kennis over zelfleiderschap
praktische tips en adviezen waar je direct mee aan de slag kunt
Zodat iedere dag van je leven leuker en zinvoller wordt

Erik Verhagen is ondernemer preker coach
en adviseur voor ambitieuze ondernemers en
organisaties Geïnspireerd door leiderschapstraine s en -denkers zoals Stephen Covey en
Remco Claassen schreef h j dit boek

“Erik is van en nieuwe generatie leider chap kenn rs en Verbale Meesters die de wereld veel
te bied n heeft In dit ve nieuwende en vlot ge chr ven boek laat hij vol humor muziek en
voorbeelden zien hoe de essentie van leiderschap te plaatsen is in deze hecti che nieuwe tijd
Het b vat praktische pareltjes voor alle leef ijden en geeft in pira ie en handvatten voor
een ieder die het be te uit het leven wil halen Hou deze jongen in de gaten hij is een
inspirerende bruistablet waar we nog veel van gaan horen ”
Remco Claassen
Trainer sp eker en bestseller auteur (IK WIJ en Verbaal Meesterschap)

HÉT BOEK vOOr amBiTiEuzE mEnsEn d E lEvEn in dE niEuwE Tijd

Provence
Martin Thijssen is thuis in de omgeving van de Ventoux.
Een omgeving waaraan veel van zijn lezers hun hart hebben
verloren. Met zijn oog voor de karakteristieke bijzonderheden
en cultuurhistorische details van de streek weet hij de
juiste sfeer te scheppen en biedt hij lezers die dit deel van
de Provence al kennen veel aangename momenten van
herkenning!

dubbelleven dat de rectrix
volgens sommigen zou
hebben geleid? Inspecteur
Marcel Duval van de Police
Judiciaire in Avignon staat
voor een raadsel. Dan volgt
uit volkomen onverwachte
hoek een verbijsterende
onthulling. Een uitermate
spannende daderjacht be
gint.

“Een speels en leuk begin om jeze f e leren kennen en neer te zet en in deze dynami che tijd
En dit aan de hand van één van de meest toegewijde men en die ik ken Iemand die levensvreugde echt erieus neemt ”
Leon van der Zanden
Cabaretier elevisiepresentator en artistiek leider van de Comedy Academy

www erikverhagen com
www boomconsult com
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Van 24 oktober t/m 1 november vindt alweer het 12e Open
Winter Dubbel Tennis Toernooi van de Tennis vereniging
Dierdonk plaats. Speel je tennis en ben je lid van de KNLTB
dan nodigen we je van harte uit om je in te schrijven voor
dit toernooi. We spelen op Advantage Red Court banen,
een ondergrond die veel lijkt op gravel en veel spannende
wedstrijden belooft. Het toernooi zelf is toegankelijk voor
ieder KNLTB lid, maar iedereen is natuurlijk van harte welkom
om de spelers aan te moedigen, de sfeer op het park te komen
proeven of gewoon lekker in de voorjaarszon een mooie
wedstrijd te bekijken met een drankje en een hapje.
Er wordt gespeeld in heren dubbel, dames dubbel en gemengd
dubbel op niveaus 3 t/m 8. Vooral in het finale weekend
op 31 oktober en 1 november zijn er leuke en spannende
wedstrijden te zien. Heb je interesse om mee te doen, of heb
je altijd al een tennistoernooi willen spelen, schrijf je dan in
via www.toernooi.nl (zoek naar toernooi T.V. Dierdonk). Er
wordt naar gestreefd om in poules te spelen, zodat je altijd
meerdere wedstrijden tennist. Het inschrijfgeld voor dit open
toernooi bedraagt 8,50 euro en inschrijven kan tot 11 oktober.
Naast het Open Winter Toernooi organiseert T.V.Dierdonk ook
een Open zomer Toernooi, dit vindt in juni plaats.
Hopelijk tot ziens op ons tennispark.
Open toernooi commissie T.V. Dierdonk: Erik Melssen, Hannie
Kusters, Karin van der Steen,Edward van Seumeren en Carine
van Vuure
Adres: Dierdonkpark 2
E-mail: opentoernooi@tvdierdonk.nl
Web: www.tvdierdonk.nl
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OPEN TOERNOOI

Tennissen in Dierdonk: Open Toernooi!

12E OPEN DUBBEL
WINTER TOERNOOI

TV DIERDONK
24 OKTOBER
T/M
1 NOVEMBER
ALLE DUBBELCATEGORIEEN 17+ (MUV 3,4 EN 5)

POULESYSTEEM
INSCHRIJVEN:
WWW.TOERNOOI.NL

CONTACT GEGEVENS:
TV DIERDONK
DIERDONKPARK 2
5709 PZ HELMOND
0492-515384
OTC@TVDIERDONK.NL
BONDSGEDELEGEERDE:
A.E.M. VAN SANTVOORTSCHOLTE
06 53 38 36 51

WEDSTRIJDLEIDING:
ERIK MELSSEN
TOERNOOICOMMISSIE:
HANNIE KUSTERS
ERIK MELSSEN
KARIN VAN DER STEEN
EDWARD VAN SEUMEREN
CARINE VAN VUURE
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Parochie H. Lambertus
Opgave Eerste Communie 2016

Vormsel 2016: laatste kans voor aanmelding

De Parochie H. Lambertus organiseert jaarlijks voor kinderen
uit de nieuwe groepen 4 ‘De Eerste Heilige Communie’. Voor
kinderen is dat een mooie kans te groeien in hun geloof, voor
ouders vaak ook.

Aanmelden voor het Vormsel kan tot uiterlijk 10 oktober
2015.
Het inschrijfformulier is te downloaden via onze website
www.heiligelambertus.nl’, of kan u per mail worden toegezon
den via het kantoor: parochie@heiligelambertus.nl .

We vieren in vier H. Missen de eerste Heilige Communie.
Op welke datum en in welke kerk hangt af van de school
van uw communicant. Voor de kinderen in Dierdonk zal
dat gewoonlijk de Dierdonkschool zijn en dan kunt u kiezen
tussen:
16.30 u St. Jozefkerk
• Zaterdag 14 mei 		
• Tweede Pinksterdag 16 mei
10.30 u St.Jozefkerk

Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling
genomen. Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvangt u
een schema met data en tijden. Na ontvangst van de betaling
is de inschrijving definitief.
• Eerste les: donderdag 5 november 16:15 -17:00 uur;
• Locaties les: St. Jozefkerk, Tolpost/Bakelsedijk
• H. Mis met Vormsel: 30 januari 2016, 18.30 uur St.
Jozefkerk
• Vormheer: Mgr. R. Mutsaerts

Wanneer begint de voorbereiding?
De enige mogelijkheid in te schrijven en ook de officiële
start is op de informatie-bijeenkomst met alleen de ouders,
U ontvangt dan belangrijke informatie en ook materialen.
Na afloop van de bijeenkomst kunt u inschrijven door een
ingevuld aanmeldingsformulier in te leveren en contant € 55,te betalen.
Infoavond:
donderdag 5 november - 20.00 u - Zaal St. Jozef
(hoofdingang onder de kerktoren, Tolpost 1)

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
zondag
9.30 u
H. Paulus, Paulus Potterlaan (Noord)
H. Edith Stein, Weg door de Rijpel (Rijpelberg)
		
zondag
11.00 u
ma, wo, do, vr 19.00 u
Weekdagen: Jozefkerk.
		
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
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Bereikbaarheid:
Centraal parochiekantoor: Tolpost 1, 5701 HE Helmond.
(ingang onder de kerktoren Jozefkerk)
( 0492 – 522109 (werkdagen 9.30-12.30)
Pastorie:
Bakelsedijk 1, 5701 HA Helmond. ( 0492 ‑ 477255
E-mail: parochie@heiligelambertus.nl.
Website: www.heiligelambertus.nl
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Protestantse Gemeente Helmond
Feestelijke opening van
de Bethlehemkerk als
ontmoetingsplek

De Bethlehemkerk vindt u aan de
Sperwerstraat 2 te Helmond. Daar is
ook ‘t Trefpunt en de jeugdsoos.
Ook het kerkelijke bureau is hier
gevestigd. Het telefoonnummer is
539470. Elke zondag om 10.00 uur
heeft u gelegenheid om in de kerk
andere gemeenteleden te ontmoeten.
Voor de basisschoolleeftijd is er een
kindernevendienst.
In de wijken zijn enkele gemeenteleden
aanspreekpunt
voor
vragen
en
activiteiten. 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
Pieter Flach
kerkelijk werker
(ma en donderdag) ( 040-2842052

Na een periode van verbouwing en
vernieuwing is de Bethlehemkerk ge
worden waarvoor ze is bestemd: een
ontmoetingsplek bij uitstek.
Met een nieuwe ontmoetingsruimte,
waar de koffie/thee klaarstaat en een
luisterend oor geboden wordt, is een
grote wens gerealiseerd: “een plek waar
mensen elkaar kunnen ontmoeten”.
Ook is er een prachtige stilteruimte
naast de kerkzaal gekomen, waar je een
kaarsje kunt aansteken en rustig kunt
mediteren.
Kortom: dit alles is een feestelijke
opening waard!

Kind op schoot
4 oktober, 10.00 - 11.00 uur
De KindopSchootdienst wordt tijdens
de doopdienst op 4 oktober gehouden.
Het wordt een mooi doopfeest en de
allerkleinsten kunnen dat meevieren!
Natuurlijk zullen de bekende liedjes
gezongen worden en wordt er een mooi
verhaal verteld aan de allerjongsten.
Tijdens de dienst zullen de kinderen de
kerkzaal verlaten om een kado te maken
voor de doopouders.
U kunt met uw kind mee, als uw kind dat
fijn vindt!

De opening zal plaatsvinden op
zaterdag 3 oktober a.s. om 15.30 u.
Van 15.00-17.00u houden we Open
Kerk en bent u van harte welkom in de
ontmoetingsruimte om samen met ons
dit feest mee te vieren onder het genot
van een hapje én een drankje!
We hopen u op 3 oktober as. te ont
moeten,
Wilfred Achthoven,
Pieter Flach,
Leonie Baan,
Marion Stapper,
Ina Doornbos,
Corine Beeuwkes-van Ede

Kijk voor meer informatie op de site van
de Bethlehemkerk:
www.bethlehemkerk-helmond.nl
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Lid worden van de wijkvereniging
Waarom lid worden van
de wijkvereniging?

Op dit moment zijn ruim 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.
 Moet Niks, de vereniging voor de
oudere wijkbewoners die regelmatig
uitstapjes organiseert en ook de
oudere wijkbewoners bijspijkert
middels de Computerclub
 De Knutselclub voor de creatieve
jonge Dierdonkers
 Toneelgroep Maskerade, die in 2015
acht prachtige opvoeringen verzorgde
van ‘De ideakle echtgenoot’.
 Didoko, het koor dat in 2014 alweer
10 jaar bestond
 Country-line dance, “The Silver Valley
Countryline Dancers” dansen voor
het elfde jaar in Parkzicht.
 Voortuinenwedstrijd
 Dartteam Parkzicht ‘07
 Fotoclub Fotodier
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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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NIEUW!
NIEUW!
NIEUW!

‘Al sinds 40 jaar het
succesvolle fundament
onder de lokale woningmarkt met een vernieuwende,
creatieve en verfrissende
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!’
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NIEUW!
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Heeft u verkoopplannen?
Zoals u wellicht is opgevallen binnen uw woonwijk staan er steeds meer
‘verkocht-borden’ in de straat: een goed signaal!
Concreet wordt er dan ook echt meer verkocht en moeten we zelfs, in
bepaalde prijsklassen, aspirant kopers teleurstellen omdat hun
droomwoning reeds verkocht is!
Overweegt u om uw woning te koop te zetten? Neem dan contact met mij
op voor een geheel vrijblijvend en kosteloos verkoopgesprek. U kunt mij
bereiken op 0492-549055.
Tot snel!

Alwin Greefkes, Makelaar

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

