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Met trots presenteren we bij ons 
in Helmond de nieuwe collecties 
van Marc Cain!

Van Oorschot is een modezaak aan de 
Veestraat in Helmond met internationa-
le topmerken voor mannen en vrouwen. 
Wij presenteren de mooiste en de beste 
merken op meer dan 1.000 m2. Al sinds 
1911 geloven we bij alles wat we doen 
in persoonlijke service en aandacht. We 
zorgen er voor dat we dát te bieden wat u 
zoekt. Van casual laid back tot high-end 
zakelijke kleding en van trendy jeans tot 
elegante looks.
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Dierdonk 650 jaar! Gefeliciteerd
Ja het kan zo maar een vraag zijn in de 
DierdonkQuiz van 8 oktober aanstaande: 
Hoelang bestaat Dierdonk? Het antwoord 
op deze vraag leest u in deze Gazet op 
pagina 13. Ja, je kan het geloven of niet 
maar het is echt zo. Vandaar ook de voor-
pagina, welke een schildering is van de 
eerste Diersdonckse Hoeve. 

Jammer dat we ons daar niet eerder be-
wust van zijn geworden. Want 650 jaar 
is natuurlijk reden voor een feestje. We 
hadden dan ook het wijkbezoek van B&W 
op 1 oktober kunnen plannen en deze de 
aftrap van het grote feest kunnen laten 
doen.  Een gemiste kans.

Echter niet getreurd, er is gefeest en wel 
op 9, 10 en 11 september, tijdens de 
Dierdonkdagen. Bent u er al uit wie de 
mistery guest was? Nee? Oh, dan bent 
u niet op de feestavond geweest. Zoek 
dan zijn foto even op in deze Gazet en 
bedenk er de naam bij. Nee, u vindt de 
naam niet in het verslag/nabeschouwing. 
Heeft u de naam? Mooi, want ook dat kan 
een antwoord zijn op een vraag in de Dier-
donkquiz. Of toch niet, het zou natuurlijk 
jammer zijn voor de samenstellers als ik 
hier de antwoorden op geef. Zijn het wel 
twee vragen die meedoen  dan heeft u 
met het team dus al 2 punten gescoord. 
Wilt u weten waar u met uw team geëin-
digd bent kom dan naar de feestavond op 
zaterdag 29 oktober in Parkzicht.

Geen 650 jaar maar wel 20 jaar bestaat de 
Dierdonkschool, en die gaan er een mooi 
feest van maken dit jaar. Door een haag 
van ballonnenbogen gaan ze op 14 okto-
ber het jubileumjaar in. En voor de jeugd 
is het altijd feest, kijk maar weer eens 
naar de diverse data voor de jeugdisco.

Over mistery gesproken, 19 september 
was er weer wat mysterieus… een ge-
deelte van de wijk-aankondigingsborden 
(u weet wel die borden aan het begin 
van de wijk) was afgeplakt en waarom? 
De meesten zullen het nu al wel heb-
ben gezien, maar het gaat hierbij om de 
Whats-app, en wel dat de wijk Whats-app 
proof is. Dit gedeelte is op 20 september 
door de burgemeester onthuld tijdens de 
rondgang door Dierdonk.

Ook het verenigingsjaar loopt ten einde. 
De leden hebben het verzoek gekregen 
om voor 1 oktober de contributie te 
voldoen. Oh, u weet niet hoeveel deze 
is ? Kijk dan snel op pagina 8. Bent u nog 
geen lid, dan is het begin van het vereni-
gingsjaar ideeal om het wel te worden.  
De diverse “pilaren” binnen de wijkver-
eniging hebben het verzoek gekregen om 
hun stukje weer aan te leveren voor het 
jaarverslag. 

Om het nieuwe jaar te starten staat in 
deze Gazet de oproep voor de jaarlijkse al-
gemene ledenvergadering. Kom als lid en 
laat uw stem horen maar ook wat u voor 
activiteiten wilt zien in Dierdonk. Toch nog 
een Dierdonk 650 jaarfeest? Want zo een 
feest kun je natuurlijk wel een heel jaar 
lang vieren tot je 651 jaar wordt.

In elk geval voor de komende maand veel 
quiz en leesplezier. 
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Alg. Politienummer (0900-8844
Wijkagent F. Kamphuis via  (0900-8844
 mail: francisca.kamphuis@politie.nl
Basisschool Dierdonk (512021
Dierenambulance (513971
Gemeente (Meldingen) (140492
Kruiswerk Peelland (0900 8998636
Parochie  H.Lambertus (522109 
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 

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

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

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

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

Logopediepraktijk Dierdonk (558360
logopedie.brouwhuis.dierdonk@gmail.com

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

Telefoonnummers

Redactieadres: redactie@dierdonk.org
Wijkvereniging:

www.dierdonk.nl
Adres:  Ockenburghpark 78,

5709ML Helmond,
Secretariaat:

secretariaatwijkvereniging@dierdonk.nl
Wijkraad:

www.dierdonk.nl
Secretariaat: 

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

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

   Postbus 130, 5700AC Helmond
 www.parkzichtdierdonk.nl

GFT & PMD: Ma.3, 17 en 31 okt.
RESTAFVAL: Ma.10 en 24 okt.
OPHALEN OUD PAPIER: 
Ma.3, 17 en 31 okt. ten westen 
en wo. 5 en 19 okt. ten oosten 
van de Dierdonklaan. 

Knutselclub
Secretariaat en inschrijving leden:
contactpersoon vacature

De fotoclub van 
Dierdonk

www.fotodier.nl  (0620673277
stevenlangewouters@hotmail.com
Zonnebloem Helmond Haverveld
Mevr. Ine van Lieshout
Glanzerhof 19, 5709 GG Helmond
( 512856    ( 0636187348
inevanlieshout@hotmail.com

Scouting Paulus Helmond-oost / Dierdonk
Blokhut:  Bakelsedijk 208,
5703 JH Helmond.
Info: P. Sanders, (542730
Wethouder Hamacherplein 14
Gezellig bridgen bij “One Down”.
In Parkzicht op maandagavonden.
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
Dierdonkdagen
Voorzitter: H. v. Rijt,  (559897
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: Edwin Augustijn
Wilgenroosbeek 13,
Edwin@OSDierdonk.nl
Informatie:
tafeltennis.dierdonk@yahoo.it
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De redactie behoudt zich het recht voor 
de aangeboden kopij, indien nodig, te 
corrigeren en/of in te korten. Opname 
van kopij betekent niet dat de redactie 
het met de strekking eens is. Anonieme 
brieven/berichten worden nimmer ge-
plaatst. De redactie is niet verantwoor-
delijk voor eventuele tekst- en zetfouten.

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

Jaarkalender zie www.dierdonk.eu
Advertenties en Kopij voor de volgende 
uitgave inleveren uiterlijk:

14 oktober.
Volgende verschijningsdatum rond:

28 oktober.

C O L O F O N G A Z E T
16e jaargang nr.9  Editie oktober 2016
Verschijnt 11x per jaar
Huis-aan-huis in Dierdonk.
Oplage 1.800 stuks.

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

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

Foto’s: o.a.
Frank Smits, Jos v.d. Eijnden
en ingezonden foto’s

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

Bezorging:
Jeroen Schoonen tel. (512886)

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: Friedy  van den Reek
Bestuurslid:  Jeroen Schoonen, 

Ivo Dolmans en
wnd.voorzitter: Gerard Bosmans
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Helmond

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

www.ruyssenaars-vdbroek.nl

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

• Fysiotherapie
• Manueeltherapie
• Sportfysiotherapie
•  Orthopedische

Revalidatie
• Oedeemtherapie
• Dry Needling

Fysiotherapie

KLEDINGREPARATIE
Ger van Hout

Gediplomeerd
coupeuse/costumière
Nieuwveld 88 Helmond
tel. 0492-533074
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Horstlandenpark 59  0492-842216   

Info@schildersbedrijfbieleveld.nl

 

5709 MC Helmond 06-41055575   

www.schildersbedrijfbieleveld.nl

 

Engelseweg 200 a 
5705 AJ  Helmond
       HTNvloerentuin

UW BADKAMER EN CV SPECIALIST 

Uw installateur voor: 

CV ketels en onderhoud    Complete Badkamers 

Stadsverwarming       Radiatoren 

Vloerverwarming               Sanitair en Tegels 

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL 

 
Horstlandenpark 4  5709 MB Helmond 
0492-386100 info@josvanheugten.nl 
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Als ik deze column zit te schrijven zijn 
wij mijn zoon en ik net terug van het 
mooie Mallorca ons jaarlijks uitstapje. 
Ik hoop dat jullie ook allemaal en fijne 
vakantie hebben gehad en weer heer-
lijk uitgerust aan de slag zijn gegaan. 

Ja het spel gaat weer beginnen, 9 
september jl. heb ik als raadslid van 
 Helmond Aktief een werkbezoek 

gebracht aan de locatie Mathijseind / Muizenhol op de grens 
Helmond / Bakel waar de geiten houderij eventueel kan 
komen. Wij maken ons grote zorgen het kan en mag toch niet 
waar zijn dat op 850 meter van Dierdonk een geitenhouderij 
komt met 2500 geiten en zoals ik vernomen heb misschien 
wel meer en de veehouderij in dit gebied is al zo groot. Wij 
Helmond Aktief zullen er alles aan doen om dit te voorkomen. 
Binnen de raad is unaniem een motie aangenomen waarin de 
raad het college oproept om er alles aan te doen wat in hun 

vermogen ligt dat daar geen geitenhouderij gevestigd wordt. 
Maar het zal moeilijk worden daar dit onder de gemeente 
Bakel / Gemert valt, toch is het zaak te doen wat we kunnen 
om te voorkomen dat deze geitenhouderij daar gevestigd 
wordt. Desnoods via de het provinciebestuur en zienswijzen 
in te dienen tegen de aanvraag vergunning er zijn al genoeg 
mensen binnen onze wijk ziek geworden van de Q-koorts. 

Nu even terug naar de raad welke punten staan er verder te 
verwachten binnen de raad en college dit zijn: Werkbezoek 
college aan onze wijk Dierdoek, Aanvalsplan Veiligheid, 
Taskforce, Veilig Uitgaan in Helmond, Beleidsregels naleving 
bij evenementen in Helmond enz. enz. Maar daar schrijf ik in 
mijn volgende column weer over.

En wat de geitenhouderij betreft die blijven wij op de voet 
volgen.   

Jan van Aert,
 fractievoorzitter Helmond Aktief

Inmiddels zijn we alweer 2 maanden 
verder na mijn eerste schrijven over 
de mogelijke komst van een geiten-
houderij met 2500 geiten aan de rand 
van Dierdonk. D66 Helmond is hier van 
het begin af aan zeer kritisch over ge-
weest. 

Het grootste argument hiervoor is het 
gezondheidsrisico. Denk hierbij aan 

een nieuwe uitbraak van Q-koorts of vergelijkbare dierziekten 
die naar een mensziekte kunnen muteren. Bij de laatste uit-
braak van Q-koorts was tien procent van alle zieken afkomstig 
uit Helmond. Grote delen van Helmondse wijken liggen ook 
binnen de besmettingszone van 5 kilometer. De vrees voor de 
gezondheid wordt verder aangewakkerd omdat het geitenbe-
drijf, dat nu aan de Grotelseheide is gevestigd, indertijd een 
van de besmettingsbronnen was van de Q-koorts.

Andere argumenten zijn de uitstoot van fijnstof, de stankover-
last voor omwonenden en de logistieke problemen die er bij 
komen kijken. Bij voorgenomen locatie is er bijvoorbeeld veel 
te weinig ruimte voor vrachtwagens om te draaien en keren. 
Er is hier sprake van een locatie met veel omwonenden en op 
korte afstand van dichtbevolkte gebieden. Ook is de voorge-
nomen locatie onwenselijk vanwege de gevaarlijke verkeers-
situaties die kunnen ontstaan wanneer vrachtwagens mid-
den op een drukke weg moeten laden en lossen. Een andere 
locatie in het buitengebied, ver van woonwijken, is een veel 
logischere en betere locatie voor zo’n groot bedrijf. 

D66 Helmond heeft daarom verder actie ondernomen en een 
motie ingediend tijdens de gemeenteraadsvergadering van 
6 september. Hierbij hebben we het college opgeroepen om 
zich in te spannen en er alles aan te doen (zowel bestuurlijk 
als juridisch) om de vestiging van de een geitenhouderij aan 
de Muizenhol tegen te houden. Deze motie werd door alle 
raadspartijen en door het college omarmd. 

Hiermee is de strijd echter nog niet gestreden, want de ge-
meente Helmond is geen ‘actiepartij’ omdat het hier gaat om 
een locatie op het grondgebied van gemeente Gemert-Bakel. 
Daarnaast zal het tegenhouden van de vestiging van een gei-
tenhouderij juridisch lastig worden, aangezien hier een gei-
tenhouderij gevestigd zou mogen worden volgens het huidige 
bestemmingsplan. We gaan er echter alles aan doen om de 
vestiging op deze locatie tegen te houden. Hopelijk zet de ge-
meente Gemert-Bakel ook de gezondheid bovenaan. 

Op dit moment ligt de vergunningaanvraag bij de ODZOB 
(Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant), die de aanvraag moet 
beoordelen. Hierna gaat de aanvraag, na goedkeuring, naar 
het college van Gemert-Bakel. Dit is het moment om bezwaar 
te maken bij de gemeente Gemert-Bakel. D66 zal erboven op 
blijven zitten. Het gaat immers om de gezondheid van ons al-
lemaal. 

Jochem van den Bogaard
jochem.vandenbogaard@d66helmond.nl

Vervolg mogelijke vestiging 
Geitenhouderij: laatste ontwikkelingen

Vakantie voorbij 
het spel kan weer beginnen
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Ongeveer 2 weken geleden zijn voor de leden de verzoeken 
tot betaling van de contributie bezorgd. 
Op dit verzoek stond niet het te betalen contributie bedrag. 
Wel als gezin betaald u slechts € 13,50 en als alleenstaande 
€ 7,75. 
Heeft u geen verzoek gehad en bent u wel lid of bent u nog 
geen lid maar wilt u wel lid worden van de wijkvereniging, 
maak dan het bedrag over op NL20ABNA0527468061 t.n.v. 

Wijkverenging Dierdonk met vermelding van uw adres en 
contributie 2016-2017. 
In het verzoek werd gevraagd dit over te maken voor 1 
oktober, heeft u dit nog niet gedaan doe dit dan zo spoedig 
mogelijk.
Met uw contributie kunnen we veel activiteiten steunen en 
initiëren, maar ook kortingen aanbieden.
Zie ook www.dierdonk.nl

Uitnodiging voor de Jaarvergadering

Lidmaatschap Wijkvereniging Dierdonk

Uitnodiging voor de jaarvergadering voor de leden van wijkvereniging Dierdonk 
op maandag 7 november 2016 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 2015/2016 
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. 2 november 2015 

4) BESTUURSSAMENSTELLING: Volgens het rooster van aftreden is Jan van Duren, secretaris aftredend. Hij stelt zich 
herkiesbaar. De ALV wordt gevraagd hem te herbenoemen tot bestuurslid. De huidige penningmeester Jeroen Schoonen 
heeft aangegeven na 8 jaar te willen stoppen. Het penningmeesterschap is reeds ingevuld door Friedy van den Reek. Het 
bestuur bestaat hierna nog uit 4 personen. Uitbreiding is mogelijk en gewenst. Degene die interesse heeft 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 2015/2016
 De secretaris geeft een korte toelichting op het verslag.

6) FINANCIËLE VERSLAGLEGGING
a) balans en jaarrekening verenigingsjaar 2015/2016
 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 2016/2017

7) RONDVRAAG

8) SLUITING
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De zomer is voorbij. Wij beginnen weer met de wekelijkse 
bijeenkomsten op de donderdagmorgen. Vanaf donderdag 
6 oktober 10:00 uur  bent u weer welkom met al uw vragen 
over uw computer; tablet en mobiele telefoon. We willen 
u graag helpen bij het oplossen van uw problemen met de 
apparatuur en de bijbehorende software.
Deze service is gratis voor de leden van de wijkvereniging of 
van Seniorweb.

We streven ernaar om op elke tweede donderdag van 
de maand een presentatie of werkshop over een actueel 
onderwerp te verzorgen.
Deze maand zullen we het op donderdag 13 oktober hebben 
over allerlei zaken die te maken hebben met de verbinding 
met internet de focus zal hierbij liggen op draadloze 
netwerken. In het septembernummer van de Gazet hebben 

we al geschreven over verschillende aspecten die hierop van 
invloed zijn. Ook zal er aandacht besteedt worden aan de (on)
mogelijkheden en gevaren van Wi-Fi. Dit omdat we daar via 
de smartphones en tablets heel veel gebruik van maken. Deze 
presentatie zal verzorgd worden door Hans Geerarts en Carel 
van der Zanden.
We hopen op donderdag 13 oktober om 10:00 uur u allen in 
Parkzicht te mogen begroeten.

MoetNiks mededelingen

Computerinloop Dierdonk Parkzicht

Het laatste stukje zomer is lekker geweest en we beginnen 
met animo aan het winterseizoen.
In de GAZET van september heeft U kunnen lezen dat onze 
“GOUWE OUWE”, (Peter van Rooij) aangegeven heeft, te willen 
stoppen. Wij begrijpen dat maar wij gaan hem erg missen.

Omdat er tot op heden, zich nog niemand heeft gemeld als 
bestuurslid, is er ook geen vergadering geweest. We gaan door 
met de gewone koersbal, beginnend op woensdagmorgen 
5 oktober a.s. en de computerinloop op donderdag morgen 
6 oktober a.s. 
Verder stond al gepland een Zondagmorgen wandeling op 
23 oktober.
Hieronder een foto van ons fietstochtje op 13 september, 
het was super fietsweer en er zijn altijd mooie en bijzondere 
plekjes te vinden in de omgeving van Dierdonk. 

Er is door Helmond Marketing een boekje uitgegeven met de 
titel: “HELMOND STAP VOOR STAP”
De Kanaalwandeling.
We verzamelen om 10.30 uur bij de CACAO-FABRIEK en 
wandelen langs een aantal bedrijfspanden, fabrikantenvillà s 
en bouw- en kunstwerken die in het verleden aan weerszijden 
van het kanaal zijn gebouwd. Tijdens deze wandeling wordt 
een beeld geschetst van het boeiende industriële verleden 
van Helmond. De afstand bedraagt 5 km. Na afloop samen 
koffiedrinken. 
Aanmelden voor 15 oktober bij Jeanne tel. 512516.

Houd in Uw agenda ruimte vrij voor dinsdag 15 november, 
”CURLING“ in Lierop en woensdag 21 december Kerstviering 
in Parkzicht. In de volgende Gazet komen de verdere bijzon-
derheden over deze twee activiteiten.
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door Steven Langewouters:

Het Fotodier seizoen hebben we 
afgesloten met een bezoek aan Luik.

Het station van Luik-Guillemins is 
bekend om zijn glooiende, futuristische 
vorm. Ieder hoekje en plekje is weer 
anders en is daarom een ideaal station 
voor fotografen. Bij de ingang prijkt 
een standbeeld, geïnspireerd op een 
schilderij van Salvador Dalí. 

Na het bezoek aan het station, hebben 
we een rondleiding door de binnenstad 
gedaan. De oude zuilen van het Palais 
des Princes-évêquest zijn allemaal 
uniek, geen een is dezelfde, maar toch 
vormen ze samen een samenhangend 
geheel.

De straten van Luik hebben hun versie 
van het Amsterdammetje. De bolle 
paaltjes lijken op Engelse politiehelmen. 
Ik weet het niet zeker, maar volgens 
mij zitten in de gaatjes aan de zijkant, 
lampjes.

De rondleiding die wij gedaan hebben, 
was er eentje met een proeverij. Af en 
toe een hapje Belgische kaas, worst of 
Luikse wafel. Uiteraard hoort daar dan 
ook een Belgisch biertje bij. 

Luik is aan de buitenkant een grauwe, 
grijze stad. Maar soms, achter een smal 
gangetje, vind je groene oases. Helemaal 
omringd door gebouwen die de meeste 
geluiden van de stad dempen, waardoor 
het een stilteplek is in de drukke stad.

Alles bij elkaar was ons uitje naar Luik 
zeer geslaagd. Nu op naar een nieuw 
Fotodier seizoen met meer leuke club -

uitjes, clubavonden en binnenkort een 
expositie. Hierover in een latere Gazet 
meer.

Fotodier eindeseizoensclubuitje Luik
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Toon van den Elsen Beheer b.v. 

 
BOUWBEDRIJF 

 
Kozijnen-Bouw-Onderhoud 

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

Metselwerken 
Timmerwerken 
Onderhoudswerken 
Beglazing 
Cascobouw 
Dakbedekking 
Aanbouw/verbouw 
Invalidenaanpassingen 

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

Garantie 
Kwaliteit 
Betaalbaar 

Ook verzorgen wij uw bouwtekening en vergunningaanvraag.

Westerzandweide 6
5709 MR Helmond 

Tel.: 0492-550202
Fax: 0492-548367 

www.bouwbedrijfkbo.nl
E-mail: bouwbedrijf.kbo@chello.nl 
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Als ondernemer heb je een droom. Maar dat wat je graag wilt bereiken lijkt soms eenvoudiger 

dan het is. Wil je groeien met je bedrijf, ben je genoodzaakt te veranderen, wil je een beter 

rendement of wil je werken aan je balans zakelijk / privé?

 

Met hulp van MB Advies gebeurt er écht iets met als uitgangspunt dat elke verandering 

resultaat moet opleveren. Kortom: dromen - durven - doen!

MB Advies B.V. • Churchilllaan 101 • 5705 BK Helmond 
0492 - 780630 • info@mbadvieshelmond.nl • www.mbadvieshelmond.nl

da’s pure winst!

Wallsteijndreef 1  |  Helmond  |  www.skynshuidcoach.nl

“Wij stellen reëele doelen
       in de strijd tegen rimpels”
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Dierdonk 650 jaar
Een nieuwe wijk , een oud gebied
Het gebied dat wij nu kennen als de Helmondse 
wijk Dierdonk omvatte vroeger het goed Dierdonk en 
de Dierdonkse beemden. Het is gelegen ten westen 
van de Bakelse Aa tussen de gehuchten Kruisschot en 
Scheepstal. Tot in de 19e eeuw heeft er maar één boerderij 
gestaan. Deze boerderij, de hoeve Dierdonk, dateert 
al van de middeleeuwen. De ‘Stichting Archeologisch 
Samenwerkingsverband regio Helmond’ heeft in 2007, ruim 
voor de verbouwing tot kinderdagverblijf, archeologisch en 
bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd met betrekking tot de 
boerderij en de daarbij behorende gebouwen.
In een verslag van dit onderzoek vermeldt de heer Jan 
Timmers dat van het middeleeuwse gebouw weinig over is. 
Slechts enkele muurdelen resteren nog. Van de schuur, die 
mogelijk dateert uit de 16e of 17e eeuw is meer overgebleven. 
De gebintconstructie is nog origineel. De sporenkap is 
waarschijnlijk vervangen. Het woonhuis dat via een gang 
verbonden is met de oude boerderij dateert van 1953.

Thans zijn boerderij en woonhuis geheel verbouwd tot het 
nieuwe kinderdagverblijf De Bereboot. De oude schuur is 
naar de oorspronkelijke staat gerestaureerd.

Dierdonk behoorde tot de annexatie in 1967 tot de gemeente 
Bakel. De oudste vermelding van Dierdonk vinden we in een 
schepenbrief opgemaakt door de schepenen van Helmond. 
In deze brief, die gedateerd is op 1 oktober 1366, verklaart 
ridder Jan van Hoysscot dat hij een jaarlijkse rente uit het 
goed Ter Diersdonck overdraagt aan zijn dochters Jutte en 
Agnes.
Op grond van deze schepenbrief kunnen we vaststellen dat 
op 1 oktober 2016 Dierdonk 650 jaar bestaat. Het is immers 
gebruikelijk de leeftijd van een plaats te koppelen aan de 
oudste schriftelijke vermelding.

Het goed Dierdonk is dan leengoed van de heren van Gemert. 
Ook blijkt uit de cijnsboeken van de Heer van Helmond dat 
Dierdonk cijnsplichtig is aan de Heer van Helmond.

De hoeve Dierdonk was van oorsprong een versterkte 
hoeve. In de archeologie wordt zo’n hoeve een ‘moated 
site’ genoemd. De hoeve lag ver van de bewoonde wereld 

en moest daarom verdedigbaar zijn. De voornaamste taak 
was het ontginnen van het buitengebied. De versterking van 
Dierdonk bestond voornamelijk uit omgrachting. Inmiddels is 
deze gracht (deels) hersteld.

Het goed Ter Diersdonck is ten tijde van het schrijven van de 
schepenbrief in bezit van Gerard van Amstel. Deze Gerard 
is een kleinzoon van de door Joost van den Vondel bekend 
geworden Gijsbrecht van Amstel. Na zijn dood ging het bezit 
over naar zijn zoon Jan van Amstel.

Een 17e eeuwse akte in het Helmondse Stadsarchief beschrijft 
de verkoop van het goed Dierdonk. Deze akte geeft ons wat 
meer inzicht in de omvang van het goed.
De Helmondse stadssecretaris Geerloff Suijckers verkoopt 
in opdracht van de toenmalige eigenaar “een schoone ende 
wel gelegen Hoeve, soo huys, schuijren, landerijen, weijden, 
beempden als hooijvelden, gelegen onder BAKEL, genaempt 
DE DIERDONCK..” Op 26 maart 1664 wordt de nieuwe 
eigenaar Matthijs de Bercker.

In het begin van de twintigste eeuw wordt het goed in een 
notariële akte van notaris Van 
Alphen als volgt omschreven:
“Huis “De DIERDONK” met 
stal, schuur, schop, erf, tuin, 
bouwland, weiland, weg en 
opgaande boomen, kadaster 
sectie I nummers 144, 145, 
146, 151, 152, 153, 154, 155, 
156, 159 en 310 samen groot tien Hectaren negenenzestig 
Aren vierennegentig Centiaren.”

In al die eeuwen is het gebied nauwelijks veranderd. De 
grote verandering vindt plaats als Dierdonk na de annexatie 
bij Helmond wordt gevoegd en woongebied als bestemming 
krijgt. Toch duurde het nog tot de jaren negentig van de 
vorige eeuw voor de eerste schop de grond ingaat. En nu op 
de 650-ste verjaardag van Dierdonk is een nieuwe, prachtige 
wijk vrijwel voltooid.

Wim Boelhouwers
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Het College van B. en W. bezocht onze wijk
Dinsdagmiddag 20 september bezocht het 
college van B. en W. onze wijk omdat de 
burgemeester en de wethouders graag op de 
hoogte willen blijven van wat er in de Helmondse 
wijken gebeurt.
Tussen 14:45 en 15:00 uur konden de bewoners van Dierdonk 
binnenlopen bij Parkzicht waar men zich kon verzamelen 
voor de rondwandeling. De Wijkraad had samen met de 
wijkadviseur een mooie route uitgezet waar de wijk trots op 
kan zijn, maar zeker ook zaken die extra aandacht verdienen. 
Na een kop koffie of thee, verwelkomde burgemeester, 
mevrouw Blanksma, de aanwezigen waarna ook de voorzitter 
van de wijkraad, Jan van Gulik, het college welkom heette en 
een veertigtal bewoners. De buurtpreventie startte met een 
presentatie waar Pierre Claessens en onze wijkagent Francisca 
Kamphuis trots de positieve ontwikkelingen van de wijk lieten 
zien. Dat er op dit moment 23 whatsappgroepen zijn met 
1014 deelnemers. Ook het aantal inbraken verminderde van 
19 in 2014 naar 5 tot op heden, waarbij ook een tiental mooie 
successen werden opgesomd. 

Hierna hielden Jan van Aert en Mark Snijders een enthousiaste 
presentatie over windmolens, die de verschillen aantoonden 
tussen het initiatief bij de burgers laten, of afgeven aan 
één van de energie reuzen. De vraag aan burgemeester en 
wethouders tijdens hun presentatie was dan ook: Schrijf een 
aanbesteding zo dat het slechts door een burgerinitiatief 
uitgevoerd mag worden. Laat ons als burgers bijdragen 
om Helmond klimaat neutraal te maken voor 2035, en laat 
ons daar ook de voordelen van pakken. Naast de standaard 
windmolens die iedereen kent, hebben zij een prachtige 
weergave gegeven van windmolenbomen, die zelfs in Parijs en 
in Barcelona het straatbeeld veraangenamen. Die met slechts 
5 Km per uur wind een hele straat van licht kunnen voorzien. 
Slotconclusie was, we kunnen het samen, dus doen we het 
samen, schakel geen bureaus in die veel geld kosten als die 
kennis gewoon in Dierdonk woont! Géén molen ín de wijk, 
maar een molen van de wijk, dat is het uitgangspunt. Doordat 
hier voldoende kennis en ondernemersgeest in de wijk zit, is 
het logisch dat we een coöperatie maken als burger initiatief 
wat er voor zorgt dat de grootste winsten ook terugvloeien 
naar de burgers. Het lucratieve wordt onderschreven en 
daarmee de kans op rendement aangetoond. 

Na beide presentaties begon de wandeling vanuit Parkzicht, 
waarbij het gezelschap werd geïnformeerd over het bus 
project door leden van de werkgroep. In Dierdonk leeft al 
heel lang de wens om een buslijn door de wijk te laten rijden. 
Wethouder de Vries vulde aan dat Hermes en de gemeente 
zover zijn dat zij de mogelijkheid onderzoeken om een bus 
een grote of kleine lus door de wijk te laten rijden. 

Aangekomen op de “Druppel” aan de Kromme Geer werd aan 
het College van B. en W. uitleg gegeven over de problemen 
van de “hangjeugd” die tot ergernis van de bewoners veel 
overlast bezorgden. Door het ontruimen van banken en 
afvalbakken en het toewijzen van een nieuwe plek is de 
overlast verdwenen. 
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Op de Coendersberglaan, mocht burgermeester Blanksma 
nog een officiële handeling verrichten: De onthulling ter 
plekke van de whatsapp-proof op het aankondigingsbord. 
Met een korte toespraak verrichtte zij deze handeling, waarna 
René van Lierop het gezelschap informeerde over een zeer 
precair punt, de N279. 

Verder wandelend naar de Dierdonkse Heide, vertelde Arie 
Manders over zijn initiatief om in het stuk bos een ATB baan 
aan te leggen voor de Dierdonkse jeugd. De aanleg van een 
ATB-jeugdroute in het bos aan de Dierdonkse Heide sluit aan 
bij gemeentelijk beleid met betrekking tot jeugd en gezond 
bewegen. Ook maken het vigerende bestemmingsplan en 
een toetsing op basis van de flora en fauna-wet de aanleg 
mogelijk. Een belangrijk item tijdens de wandeling was zeker 
de ontmoeting met bewoners die zich zorgen maken over de 
plannen tot de komst van een grote geitenhouderij aan het 
Muizenhol in Bakel. Willy van der Linden, zelf getroffen door 
een eerdere uitbraak van de Q-koorts, onderstreepte zijn 
zorg, maar was dankbaar dat het College zijn zorgen kenbaar 
heeft gemaakt aan de gemeente Gemert-Bakel en dat de 
gemeenteraad van Helmond deze zorgen deelt. 

Langzaam wandelde het gezelschap via de Wildenborchlaan, 
Arcelaan, Groote Scheerelaan richting Parkzicht. Aangekomen 
ter hoogte van kinderdagverblijf “De Bereboot” werd het 
waterbergingsproject in de Bakelse Beemden nog even 
een onderwerp van gesprek, waarbij ook de twee nog 
onbewoonde ooievaarspalen ter sprake kwam. Terug in 
Parkzicht bedankt voorzitter Jan van Gulik het college van B. 
en W. voor het bezoek en interesse, sprak ook burgemeester 
mevrouw Blanksma een kort dankwoord en sloot de 
wijkwethouder Erik de Vries met enkele dankwoorden het 
officiële gedeelte van deze middag. Onder genot van een 
drankje werd nog even nagepraat over een geslaagde middag 
met het College van B. en W. en de bewoners van onze wijk.

Wim van Hoof
Secretaris Wijkraad
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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)

Verhoeven- 
                Martens vofC
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Voor spitten van tuinen, Uitgraven van vijvers, zwembad 
en diversen grondwerken. 

Ook een minigraver van 70 cm breed. 

MINIGRAVER VERHUUR
M.VERHOEVEN

Hooieeuwsels 10  5761 DC Bakel   Tel: 06 53382407 
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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!
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Op alle vloertegels
uit onze showroom,

bestelling in de maand
oktober: 30% korting

vanaf 40 m2
(exclusief aanbiedingen)

Oktober

woonmaand
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Vandaag gaat Olivier met zijn papa, 
mama, Tess en Martijn naar het bos. 
Ondanks dat het buiten fris aanvoelt en 
er al veel bladeren gevallen zijn, schijnt 
de zon wel.

Mama neemt voor in het bos nog 
drinken en koekjes mee. Ze gaan een 
klein beetje picknicken. Olivier en 
Martijn hebben allebei een plastic tas 
vast om alle mooie bladeren, eikels 
en kastanjes in te doen. Het bos is een 
stukje rijden met de auto.

Als ze allemaal uit de auto zijn en warm 
aangekleed zijn gaan ze het bos in. Al 
snel ziet Olivier hele mooie blaadjes 
liggen, maar mama zegt dat Olivier 
beter een stukje verderop kan kijken 
naar bladeren want in het hele bos 
liggen heel veel bladeren. Eerst gaan 
ze een stuk lopen en als ze onderweg 
een mooi blad tegen komen mogen ze 
die wel meenemen. Op een open plek 
midden in het bos staan paarden, naast 
de afzetting staat een picknicktafel. 
Mama vraagt aan papa of ze hier eerst 
iets kunnen drinken en koekje kunnen 
eten voordat ze bladeren, eikels en 
kastanjes gaan zoeken. Papa vindt het 
goed. Dus al snel heeft iedereen iets te 
drinken en een koekje.

Maar Olivier kan niet zo lang op zijn 
billen zitten dus al snel gaat hij zoeken 
naar bladeren en wat je nog meer in 
het bos kan vinden. Opeens ziet Olivier 
een klein beestje lopen. Olivier pakt 
het op en loopt ermee naar mama, 
maar zegt niet tegen mama dat hij een 
beestje in zijn handen heeft. Opeens 
komt Olivier achter mama vandaan en 
laat het beestje zien. Mama schrikt hier 
heel erg van en moet een beetje gillen. 

Papa, Martijn en Olivier moeten hier 
heel erg om lachen. Tess kijkt een beetje 
waarom iedereen lacht, want zij snapt 
dit grapje niet zo goed. Papa zegt tegen 
Olivier:”Het is een leuk grapje Olivier 
maar mama schrikt hier wel van. Dat 
moet je niet meer doen. Je mag wel een 
beestje laten zien, maar laat ons niet zo 
schrikken”. Olivier belooft dat hij het de 
volgende keer niet meer zal doen.

Als papa en mama klaar zijn met drinken 
gaan ze met zijn alle bladeren, eikels en 

kastanjes zoeken. Zij vinden hele mooie 
bladeren, maar ook beukennootjes.
Mama heeft een goed idee. Als ze 
thuis komen gaan ze een herfst tafel 
maken. “Wat is dat?”, vraagt Martijn. 
“Een herfst tafel is een tafel waar je alle 
dingen op mag leggen wat met de herfst 
te maken heeft”, zegt mama. Dat is een 
heel goed idee van mama. Nu wordt 
naar nog mooiere bladeren gezocht 
en eikeltjes met het hulsje eraan en 
misschien wel aan een takje.

De plastic tassen van Olivier en Martijn 
beginnen al vol te raken en mama besluit 
om nog een stukje verder in het bos te 
gaan lopen en dan daar te zoeken naar 
meer herfst dingen. Olivier en Martijn 
lopen al een heel eindje verderop als 
papa de jongens terug roept. Papa 
heeft namelijk een tamme kastanje 
boom gevonden. “Tamme kastanjes”, 
vraagt Olivier. “Dat zijn kastanjes die je 
kan poffen in de koekenpan en daarna 
opeten”, antwoordt papa. Olivier en 

Martijn vragen zich af of dat wel lekker is 
maar eerst gaan ze de tamme kastanjes 
oprapen. Als ze thuis gepoft zijn willen 
de jongens proeven en dan zien ze wel 
of het lekker is.

Als het al een beetje donker begint te 
worden besluiten papa en mama naar 
huis te gaan. Als ze thuis zijn gekomen 
wordt de tafel leeg gemaakt om alle 
bladeren, eikels, beukennootjes en 
kastjes op tafel te leggen. Eerst wordt 
gekeken wat er allemaal uit het bos mee 
is gekomen. Papa haalt een oude tafel 
uit de schuur waar mama een groot 
laken op legt, zodat de spulletjes uit het 
bos daar op kunnen liggen.

Op de tafel worden eerst grote 
kastanjebladeren gelegd en daarna de 
eikels, beukennootjes met de kastanjes 
er boven op. Olivier heeft uit het bos 
ook een stukje mos mee genomen 
en dat wordt er ook bij gelegd. Als 
alle herfstspulletjes op de tafel liggen 
besluit mama te gaan koken. Olivier, 
Tess en Martijn moeten straks wel naar 
bedje toe.

Voordat ze naar bed gaan poft papa de 
tamme kastanjes in de pan en mogen ze 
proeven of ze die lekker vinden. Olivier 
vind ze niet zo lekker maar Martijn kan 
er wel heel veel opeten. “Nee”,roept 
mama, “niet zo veel eten anders krijg je 
er buikpijn van”, maar Martijn heeft er 
al veel op. Mama hoopt niet dat Martijn 
vannacht buikpijn krijgt.

Olivier wil nog graag kijken naar de 
herfsttafel en vraagt aan mama: ”Als ik 
morgen nog meer andere herfst dingen 
zie, mag ik die dan meenemen en erbij 
leggen?”. “Ja hoor, dat mag wel”. Dan 
word net als buiten, echt herfst” zegt 
mama. Olivier is nu al aan het bedenken 
wat hij buiten nog kan vinden wat niet 
in het bos is. Aan de andere kant is 
Olivier ook wel heel moe en besluit te 
gaan slapen en morgen ziet hij buiten 
misschien wel iets liggen wat op de tafel 
erbij kan.

Olivier gaat naar het bos
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Doodles gifts op www.yoursurprise.nl      Doodles wenskaarten op www.greetz.nl.

       Oplossingen op pag 29.
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kwaliteit in slaapcomfort

Bernhardstraat 15    Bakel 0492 - 386 262 beversslapen.nl

OKTOBER WOONMAAND

Ontdek de nieuwste 

woontrends, 

profi teer van mooie 

actie
s en 

krijg
 GRATIS (kleur)

advies!

Braaksestraat 1
5709 JC Helmond

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

Laat u verrassen op onze 

nieuwe Facebook-pagina:

facebook.com/smitsensmits

*vraag naar de voorwaarden

Daarom Smits&Smits

• Eigen atelier
• Gratis advies
• Advies aan huis
• Gratis inmeten
• Ruim 30 jaar ervaring

HENK HUIJSMAN
O P T I E K

Schoolstraat 25
5761 BV  Bakel
Telefoon 0492-343878

Optiek

mode

op z’n

best

Oogmeting

+

Reparaties 

GRATIS

Voor BRILLEN en CONTACTLENZEN
Geopend: dinsdag t/m zaterdag
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Quizzers van Dierdonk!

Jeugddisco

Diverse teams hebben zich reeds aangemeld!!
Wees er op tijd bij er kunnen slechts 24 teams deelnemen!

De vragen zijn klaar en het totale vragenboekje is inmiddels in 
elkaar gezet. Voor ons als organisatie zit onze zoektocht naar 
de diverse opdrachten er weer op. Voor jullie als Quizfanaten 
gaat het nog beginnen. Voor degene die vorig jaar tot de deel-
nemers behoorden en dus weten hoe gezellig en inspirerend 
meedoen aan deze Quiz kan zijn  zal het vanzelf sprekend zijn 
om ook dit jaar weer deel te nemen.

We hebben inmiddels al diverse inschrijvingen mogen ontvan-
gen en tot onze vreugde hebben wij mogen constateren dat 
er weer enkele nieuwe teams zijn die dit jaar voor de eerste 
keer meedoen met de Quiz. Heeft u vorig jaar de Quiz echter 
gemist, grijp dan nu uw kans om net als de reeds ingeschreven 
teams mee te dingen naar een mooie prijzenpot en de eeuwi-
ge roem. Iedereen mag meedoen. De vragen zijn zeer divers 
en op te lossen door zowel jong als oud.
Ervaring heeft geleerd dat een team toch wel minimaal uit 6 
of meer personen moet bestaan. 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. 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 
jaren ieder team met een bezoekje vereren.

Heeft u een eigen ondernemen 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 
en uw logo of naam zal tijdens de prijsuitreiking door middel 
van een power-point presentatie onder de aandacht gebracht 
worden.

De prijsuitreiking zal dit jaar tijdens een gezellige avond in 
Parkzicht op 29 oktober 2016 gehouden gaan worden. Wij 
zorgen dan voor de juiste ambiance en een gezellige sfeer.  
Zet deze twee data dus alvast op de kalender 8 oktober 
quizavond en 29 oktober vanaf 20.45 uur de prijsuitreiking.
Inschrijven kan via ons mailadres: Dierdonkquiz@gmail.com

Wij hopen vele Quizzers te mogen begroeten op 8 oktober a.s.

Met vriendelijke groet,
Quizteam Dierdonk

Inschrijfformulier Dierdonk Quiz 8 Oktober 2015
Wij willen deelnemen aan de Dierdonk Quiz.
Naam: ……………………………………………………………
Bezoekadres: ……………………………………………………………
Telefoon: …………………………………………
E-mail: ……………………………………………………………
Aanmeldstrookje kunt u inleveren bij: Fam van Rijt 
Leeuwenborchweide 58, 5709 SC Helmond

De jeugddisco van de dierdonkdagen is alweer achter de rug. 
Het was drukbezocht en erg gezellig. Maar we hebben dit 
jaar nog meer disco’s in het vooruitzicht. De aankondigingen 
daarvan kunt U vinden op de wijkborden, op het prikbord 
bij Albert Heijn en meestal ook in de nieuwsbrief van de 
basisschool. 
Maar natuurlijk ook in deze Gazet. U kunt ze alvast op de 
kalender noteren voor dit schooljaar. 

Vrijdag 4 november Halloween disco

Vrijdag 20 januari Après ski disco

Vrijdag 7 april Glitter en Glamour disco

Vrijdag 23 juni Beach disco

De disco’s zijn van 19.00 tot 21.30.  Voor kinderen uit groep 
4 t/m 8. U wordt verzocht Uw kind binnen op te halen, tenzij 
uw kind in groep 8 zit en een briefje bij zich heeft dat hij / zij 
alleen naar huis mag.
Entree bedraagt 1,00 euro en de consumpties bedragen 0,60 
eurocent.
En heeft Uw kind een vriendje of vriendinnetje, bijvoorbeeld 
op de sportclub, dat ook gezellig mee wil komen, dat kan 
natuurlijk. 

Ingrid, Johan, Monique en Astrid
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Basisschool Dierdonk 20 jaar en Kerngezond
Historie: Nieuwe wijk Dierdonk
In de weilanden van Dierdonk werden vanaf 1995-1996 
huizen gebouwd. Huizen met gezinnen, dus een nieuwe 
school was op zijn plaats. Nog voordat de eerste steen van het 
schoolgebouw gelegd was, stonden er in 1996 al 75 kinderen 
op de leerlingenlijst. Op 18 oktober 1996 was de officiële 
opening van de school en het eerste kleine schoolteam was 
een feit. De school groeide uit naar een van allergrootste 

basisscholen van Nederland. Inmiddels zijn we duizenden 
leerlingen en 20 jaren verder, de wijk heeft zijn geboortepiek 
gehad, maar we kunnen zeggen: “Basisschool Dierdonk, 20 
jaar en Kerngezond!”

Jubileumdag
Het gehele schooljaar 2016-2017 zal een feestelijk tintje 
krijgen, een 20-jarig bestaan mag namelijk niet ongemerkt 
voorbij gaan. Op vrijdag 14 oktober openen wij ons 
jubileumjaar samen met de leerlingen. Zo lopen we onder 
ballonbogen letterlijk het jubileumjaar in en mogen de 
leerlingen ballonnen oplaten. De groepen 1 t/m 4 doen 
dat in de ochtend, de groepen 5 t/m 8 in de middag. Het 
schoollied zal ten gehore worden gebracht en er staan meer 
verrassingen op het programma. Met gezonde hapjes is het 
feest compleet!

De school in aanbouw, met een weids uitzicht

Wie herkent hierin de boom die op ons schoolplein staat? 

Nieuwsblad voor Dierdonk22
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2e tafeltennistoernooi Dierdonk – terugblik 
Op 10 september, tijdens de Dierdonkdagen, werd het tweede 
tafeltennistoernooi van onze wijk gehouden. Het was een 
geslaagde middag met een goede opkomst, zowel bij de jeugd 
als bij de volwassenen. 
Er werd flink gestreden om de titel. Bij de jeugd ging deze 
naar Gideon Verhagen en bij de volwassenen naar Simona 
Sampers-Castagnoli. De 2e, 3e en 4e plaats bij de jeugd 
gingen naar Tom Brens, Elke Prinsen en Kyan Kuijpers; bij 
de volwassenen naar Gerard Bosmans, Jan Prinsen en Heike 
Prinsen. 

Tafeltennis Dierdonk bedankt alle deelnemers voor hun inzet 
en de stichting Dierdonkdagen voor de ondersteuning.
Tafeltennis Dierdonk is steeds op zoek naar nieuwe leden! 
Wij bieden nieuwe leden het volgende aan: gunstige tarieven, 
reguliere theorielessen en vooral gezellige trainingen. Wij 
treffen ons iedere dinsdag (behalve schoolvakanties) in 
de gymzaal van 20:30 tot 22:00. Iedereen is welkom om 3 
proeftrainingen zonder verdere verplichting bij te wonen. 
Voor informatie: Simona Sampers-Castagnoli 
tafeltennis.dierdonk@yahoo.it of 
kijk naar onze Facebook pagina. 
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De 20e editie van ons Dierdonkweekend zit er weer op. 
Voor ons als bestuur een editie waar we met gemengde 
gevoelens op terug kijken. Van de ene kant kijken we met 
trots terug op het feit dat we dit evenement gedurende 
20 jaar hebben kunnen organiseren, maar van de andere 
kant wordt het steeds moeilijker om voldoende mensen 
uit de wijk te enthousiasmeren om aan dit evenement 
deel te nemen. Aangezien het Dierdonkweekend volledig 
door vrijwilligers wordt gerund en het streven is om de 
uit de horeca opbrengsten alles te kunnen betalen, zult u 
begrijpen dat we met de huidige bezoekers aantallen en de 
daaruit voortvloeiende inkomsten volledig afhankelijk zijn 
geworden van onze sponsoren. Zonder hen zou er allang geen 
Dierdonkweekend meer bestaan hebben. 

Gelukkig hebben een aantal trouwe bezoekers van het 
Weekend dit ook ingezien en zijn we benaderd door mensen 
die actief mee willen gaan denken en werken om de 
Dierdonkdagen in stand te kunnen houden. 

Verder kunnen we terecht zeggen dat de vrijdagavond het 
hoogtepunt van het weekend is geworden. De jeugddisco 
met aansluitend de derde editie van Dierdonk’s Got Talent 
bleek een groot succes. Dit was mede te danken aan het feit 
dat op Basisschool Dierdonk voor de vakantie een tweetal 
voorrondes zijn gehouden onder de groepen 5 t/m 8 waaruit 
8 finalisten tevoorschijn kwamen die allen een golden ticket 
kregen en 1 finalist met een wildcard, alle finalisten kregen ook 
VIP kaarten. Dit resulteerde in een druk bezochte avond waar 
vele ouders, opà s en omà s, broertjes en zusjes en vriendjes 
en vriendinnetjes hun favorieten kwamen aanmoedigen. De 
optredens varieerden van judo, voetbal, muziek, acrogym tot 
streetdance en ballet. De zeer vakbekwame jury bestaande 
uit Pieter van Wetten, Leonie Boxtart en Bram Bosmans 
hadden er een zware taak aan. De presentatie van de avond 
was in handen van Bart Abels die de soms toch wel nerveuse 
kandidaten op de juiste manier op hun gemak stelde. Iedereen 
had veel gerepeteerd wat tot uiting kwam in de kwaliteit van 
de acts, deze was van hoog niveau. Het enige “volwassen” 
optreden werd verzorgd door Joep en Jordi die op perfecte 
wijze een nummer van Django Wagner ten gehore brachten. 
De zaal reageerde hier laaiend enthousiast op en had graag 
nog meer van deze zangtalenten willen horen. 
Na langdurig juryberaad werden de winnaars bekend gemaakt 
en de prijzen overhandigd. Kortom een zeer geslaagde avond.

Op zaterdagmorgen hebben een aantal kleintjes zich weer 
prima vermaakt bij het knutselen en zich door Britt laten 
schminken in de meest fantastische creaties. 

In de middag werd het tweede Dierdonk tafeltennistoernooi  
door jong en oud goed bezocht en werd er fanatiek gestreden 
om de winst. Alleen jammer dat aan het Streetgolf slechts een 
5 tal mensen deelnamen. 

De feestavond was wederom zeer gezellig maar het aantal 
bezoekers had eigenlijk het dubbele moeten zijn.

De zondag begon met de hardloopwedstrijd voor de jeugd 
welke georganiseerd werd door Atletiek Club Helmond die dit 
op professionele wijze ten uitvoer heeft gebracht. Het aantal 
deelnemende teams aan het volleybal was ook dit jaar laag 
maar het spelplezier was er niet minder om. Mede door de 
perfecte weersomstandigheden en het gezellige terras van 
de tennisclub bleef het hier tot laat in de middag aangenaam 
vertoeven. 
De voor de kinderen geplaatste springkussens werden druk 
bezocht en de ballonnen artieste heeft zich de blaren op 
vingers gewerkt om alle kinderen van een creatie te voorzien.

Wij, als bestuur, willen iedereen bedanken die meegewerkt 
heeft aan het welslagen van deze 20e editie van de 
Dierdonkdagen en gaan ons beraden over de toekomst. Wij 
houden u van deze ontwikkelingen op de hoogte.

Hans van Rijt
Voorzitter Stg Dierdonkdagen

20 jaar Dierdonkdagen
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INBOUW
KOELER
• energieklasse A++ 
• nismaat 88 cm 
•  inhoud 155 liter 
• deur-op-deur montage 
• glazen legplateau’s
• digitale temperatuurinstelling 
• LED binnenverlichting 
• KRIE 2883

Al 90 jaar uw vertrouwde 
witgoedspecialist

VAN DUPPEN WITGOED    |    OOSTENDE 10    |    5702 NP HELMOND    |    TELEFOON (0492) 52 30 51    |     WWW.VANDUPPEN.NL

883

499,-
   euro      

589,-  

Wij hebben alles op het gebied van wassen & 
drogen, keuken en inbouw apparatuur.
Door jarenlange ervaring kunnen wij u een 
persoonlijk en deskundig advies geven bij de 
aanschaf van uw witgoed-apparatuur. Wij 
hebben een zeer groot assortiment van 
alle bekende merken. Dit alles tegen 
scherpe prijzen én direct uit voorraad 
leverbaar. Daarnaast hebben wij een 
eigen servicedienst.

Kijk op www.vanduppen.nl 
voor al onze aanbiedingen! A++

www.deinstallatieman.nl

Cijnsbeemden 2  •  5706 NP Helmond (Brandevoort)
Tel.: 06 - 29 57 43 76  •  E-mail: info@deinstallatieman.nl

Uw erkend installatiebedrijf voor o.a. 
 • Service & onderhoud cv
 • Airco systemen
 • Waterontharders
 • Complete badkamers
 • Loodgieterswerkzaamheden
 • Duurzame energie

CCorstiaan Stoeffe

 

info@coscom.nl
www.coscom.nl

 

CosCom

Torteltuin 9
5754 HA Deurne

Nederland
0493 - 842607

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

Computer reparatie, verkoop,
netwerk aanleg en webdesign

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Adv_93,5x 67 - Coscom juni 2013 zelfstandig met slogan3.pdf   1   19-5-2013   20:56:32

Schoonheidssalon yentill

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

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

Willy van Duren
Kalmoesbeek 13
5709 PV Helmond

Uw 
schoonheids-

specialiste Aanbieding

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

Komt u ook zo moeilijk op gang?
dan een massage van de benen!

30 minuten voor € 15,00

september en oktober 2016
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Medi-Seinen: “Vieze Lieze”
nieuws vanuit Medisch Centrum 
Dierdonk
Op de middelbare school was ik 
een opvallende verschijning. Te dik, 
brildragend (min 8), vet haar en een 
pokdalig gezicht. Bovendien was ik 
een zeer zwijgzaam tiep. Ik durfde 
nooit wat te zeggen in de klas. Pas in 
het tweede jaar begon ik een beetje 
te praten. Mijn eerste woordjes waren 
mama en papa. “Wij zijn jouw mama 
en papa niet” zeiden mijn klasgenoten. 
Van schrik was ik weer een jaar stil (vrij 
vertaald Herman Finkers). Graag wil ik 
met u spreken over acne.

In de huid zitten miljoenen kleine 
kliertjes die talg aanmaken. Talg is een 
vettige stof die via kleine openingen in 
de huid, de poriën, naar buiten komt 
en een beschermend laagje vormt op 
de huid. Soms raken de talgkliertjes 
verstopt of gaan ze ontsteken, waarna 
een mee-eter of een puistje ontstaat. 
Acne treft meestal het gezicht, maar 
soms ook de rug, schouders of borst.

De opening van een talgkliertje kan ver-
stopt raken door een propje inge droogd 
talg of oude huidcellen. Er ont staat een 
zwart puntje in de huid, een mee-eter. 
Een verstopt talgkliertje kan ontsteken 
met als gevolg een puistje met een 
geel kopje. Het is niet bekend waarom 
de een wel last heeft van acne en de 
ander niet. Bij jongeren zijn hormonale 
veranderingen vaak de oorzaak. 

Acne wordt erger door wassen met 
zeep, door aan de huid te peuteren, te 
drukken of te wrijven en door make-up. 
Acne kan ook toenemen door bepaalde 
medicijnen en door een combinatie 
van zonlicht en vochtige warmte. Het is 
niet waar dat acne wordt veroorzaakt 
door te weinig wassen, stress of door 
bepaalde voeding.

Was uw huid met lauw water en gebruik 
zo min mogelijk zeep. Dep de huid 
voorzichtig droog. Wrijven irriteert de 
huid. Gebruik bij voorkeur geen make-
up. Indien u toch make-up gebruikt, 
neem dan een produkt op waterbasis. 
Verwijder de make-up niet met een 
reinigingsmelk, maar met lauw water. 

Blijf zoveel mogelijk van mee-eters of 
puistje af. Uitknijpen of uitdrukken kan 
littekens of nieuwe puistjes veroorzaken. 
Van middelen die benzoylperoxide of 
salicylzuur bevatten, is aangetoond dat 
ze werkzaam zijn bij acne. Zonder recept 
is bij de apotheek of drogist een gel met 
5% benzoylperoxide of een creme met 
2% salicylzuur verkrijgbaar. Verbetering 
ziet u pas na vier tot acht weken. In het 
begin van de behandeling kan de huid 
rood of schilferig worden. Het nut van 
een dieet bij acne is nooit aangetoond.

“Ze had van alles. Een lopend oor en een 
ontsteking en een elleboogverweking 
en een hele rits met puisten op haar 
gat, Vieze Lieze had altijd wat” (Robert 
Long).

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 

Logopediepraktijk Brouwhuis/Dier donk 
organiseert wekelijks gratis inloop-
spreek uren (niet in de schoolvakanties). 
Locatie Brouwhuis 
Elke dinsdag: 10.30 – 11.00 uur
Elke woensdag: 10.30 – 11.00 uur
Locatie Dierdonk:
Iedere 2e maandag van de maand   
  15.00-15.30 uur

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, 
• 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 
gebie den. Het is belangrijk dat u 
als ouders/verzorgers alert blijft op 
eventuele signalen die erop wijzen dat 
logopedische behandeling nodig is.

Logopediepraktijk Brouwhuis/Dierdonk
Locatie Brouwhuis .

Deltaweg 83
5709 AA Helmond 
tel: 0492-558360

Locatie Dierdonk
Waterleliesingel 18
709 PD Helmond
www.logopedie-brouwhuis-dierdonk.nl
info@logopedie-brouwhuis-dierdonk.nl

Advertorial

GRATIS
INLOOPSPREEKUUR 
LOGOPEDIEPRAKTIJK 
BROUWHUIS/DIERDONK 
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WWW.HEUVEL.NL W ÉRKT V OOR U

MONDELINGE TAXATIE
NO CURE NO PAY
GEEN VERKOOP, GEEN KOSTEN

•  Puincontainers 
•  Afvalcontainers 
•  Zandcontainers 
•  Opslagcontainers 
•  Inboedelcontainers 

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

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

0492 - 51 78 61 Ook voor particulieren!

Y
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Afgelopen maand hadden we een afbeeldingen 
kruiswoordraadsel. In tegenstelling tot de vakantiepuzzel 
waren er nu weer 13 inzendingen waarvan 1 inzender de 
oplossing 2 keer had ingezonden. Waarschijnlijk is de inzender 
in september jarig want met de mail van 2 september was 
de leeftijd 10 jaar en met de mail van 11 september was de 
leeftijd 11 jaar.
Een van de juiste oplossingen kwam zo binnen en natuurlijk 
was deze goed.

De oplossing was dus “Vakantiegevoel is over”. Deze keer 
heeft Jan van Duren, secretaris van de wijkvereniging de 
prijswinnaars getrokken. Deze hebben op 23 september, een 
boekenbon van de Ganzeveer in ontvangst genomen. Op de 
foto hieronder de gelukkige prijswinnaars .
Van Harte Gefeliciteerd

Doe jij ook mee?
Niet gewonnen, of niet meegedaan dan krijg je deze maand 
een nieuwe kans. Deze maand hebben we weer een letterrad. 
Begin bij de rode pijl bij E8 en dan 8 letters door tellen, met 
de klok mee. Bij de volgende letter het cijfer wat daar bij staat 
zoveel letters weer door tellen. Als je uitkomt bij de letter 
zonder cijfer dan moet je de oplossing hebben. Deelname is 
weer mogelijk vanaf 7 jaar. 

Veel puzzelzoek plezier. 

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

Uiterste inzenddatum: Zondag 16 oktober

Jeugdprijspuzzel. Win een boekenbon!

Oplossing doodles spelletjespagina 19

Anaiky  vanVeghel ,Tijmen Voets en Lieke Martens

Het letterrad
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Tennissen in Dierdonk: Open Toernooi! 
Van 29 oktober tot en met 6 november 2016 vindt het 13e 
open dubbel wintertoernooi van Tennisvereniging Dierdonk 
plaats.
Speel je tennis Ën 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 het al oude gravel!
 
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 het najaars-zonnetje een mooie wedstrijd te bekijken 
onder het genot van een drankje en een hapje. Omdat ons 
clubhuis onlangs een moderne make-over 
heeft ondergaan, met mooie lichte kleuren en natuurlijke 
materialen, is het voor de nieuwsgierige Dierdonker extra 
leuk om even een kijkje te komen nemen!
Er wordt gespeeld in heren dubbel, dames dubbel en gemengd 
dubbel op  niveaus 3 t/m 8. Vooral in het finale weekend op 
5 en 6 november verwachten we dat er leuke en spannende 
wedstrijden te zien zullen zijn. 
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 
opnieuw 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 
zondag 16 oktober. Hopelijk tot ziens op ons tennispark. 
 
Open toernooi commissie T.V. Dierdonk: Hannie Kusters, Erik 
Melssen, Karin van der Steen, Edward van Seumeren en Carine 
van Vuure. 

Adres: Dierdonkpark 2 
E-mail: opentoernooi@tvdierdonk.nl 
Web:  www.tvdierdonk.nl 

13E OPEN DUBBEL 
WINTER TOERNOOI 

TV DIERDONK 
29 OKTOBER  

T/M  
6 NOVEMBER 

ALLE DUBBELCATEGORIEEN 17+ (MUV 3,4 EN 5) 

POULESYSTEEM 
INSCHRIJVEN: 

WWW.TOERNOOI.NL 
INSCHRIJVING SLUIT OP ZONDAG 16 OKTOBER 2016 

INSCHRIJFKOSTEN €8,50 
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CONTACT GEGEVENS: 
TV DIERDONK 

DIERDONKPARK 2 
5709 PZ HELMOND 
0031 6 30 51 72 68 

OTC@TVDIERDONK.NL 

BONDSGEDELEGEERDE: 
R.J.J. LAMMERS 

06 48 08 68 81 

WEDSTRIJDLEIDING: 
EDWARD VAN SEUMEREN 

TOERNOOICOMMISSIE: 
HANNIE KUSTERS  

ERIK MELSSEN 
KARIN VAN DER STEEN 

EDWARD VAN SEUMEREN 
CARINE VAN VUURE 

Parkzicht beschikbaar voor u!
Het bestuur van wijkgebouw Parkzicht wil via deze weg onder 
uw aandacht brengen dat de grote zaal van ons wijkgebouw 
op de dinsdagavond beschikbaar is als oefen of repetitie-
avond voor een vereniging, koor of club. 
Onze voorkeur gaat uit naar een vereniging, koor of club 
die de grote zaal voor een langere periode wekelijks wil 
gaan gebruiken. De gewenste tijden zijn in overleg met onze 
beheerder in te vullen. Ook de eventuele kosten voor de 
zaalhuur kunt u met hem bespreken.      

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met onze 
beheerder:Dhr. Willy van Aerle telefoon no 06-30735792.
Voor verdere informatie over ons wijkgebouw verwijzen wij 
u naar onze vernieuwde website: www.parkzichtdierdonk.nl 
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Zomaar een dagje: Dierenkliniek Brouwhuis

Konijnenziektes
Begin december 2015 kwam er een 
bericht van de Universiteit Utrecht:  “Er 
zijn vanuit diverse delen van het land 
meldingen binnengekomen over acute 
sterfte onder konijnen. Op grond van 
het ziektebeeld en de gegevens die 
daarover beschikbaar kwamen, ont
stond al snel het vermoeden dat het 
hier ging om een uitbraak van VHD 
(Viral Hemorrhagic Disease), ook wel 
Rab bit Hemorrhagic Disease (RHD) of 
Vi raal Hemorragisch Syndroom (VHS) 
ge noemd, veroorzaakt door een nieuwe 
variant, namelijk het RHD2-virus.” 
Deze aandoening dook voor het eerst 
op in Frankrijk maar heeft zich inmiddels 
door heel Nederland verspreid. In de 
maan den daarna hebben zich bij ons in 
de kliniek ook verdachte gevallen ge
meld. 

In Nederland werd al jaren tegen de 
virussen myxomatose en VHD (type 1) 
gevaccineerd. Gevaccineerde konijnen 
waren goed beschermd. De Nederlandse 
vaccinatie gaf echter geen bescherming 
tegen de nieuwe variant. 
Een konijn dat besmet is met de klassieke 
vorm, VHD1, zal meestal binnen 1 tot 
2 dagen overlijden.  Bij VHD2 duurt dat 
met 35 dagen iets langer, waardoor het 
ook meer tijd heeft andere konijnen te 
besmetten. Het dier kan soms benauwd 
zijn, koorts krijgen, en soms worden er 
bloedingen of trillingen gezien. Vaak is 
er echter niets te zien en sterft het ko-
nijn plotseling. Konijnen die deze fase 
overleven gaan een meer langdurig ziek
te proces waarbij vermageren, sloom-
heid en geelzucht gezien wordt. He laas is 
er op dit moment nog geen behandeling 
mogelijk voor de ze konijnen, maar 
valt het wel te voorkomen! Belangrijke 
maatregelen zijn:
• Voorkom direct contact tussen uw 

konijn en wilde konijnen. 
• Neem geen (vers) gras of groenten 

mee van buiten, zeker niet uit wei tjes 
waar wilde konijnen lopen.

• Het virus kan ook door schoeisel 

ver spreid worden. Heeft u buiten 
door een veldje gelopen waar wilde 
ko nijnen kun nen komen, wissel dan 
van schoenen voor u naar uw konijn 
gaat.

• Goede handhygiëne  is belangrijk! 
Was goed uw handen voor en nadat u 
met uw konijn bezig bent geweest.

• Stekende insecten kunnen helpen 
bij de verspreiding, denk aan onge-
diertebestrijding. 

In Nederland is het nog niet gere gi-
streerd, maar uit het buitenland zijn 
entin gen beschikbaar.  De verwachting 
is dat deze ook makkelijker in Nederland 
verkrijgbaar gaan zijn nu het virus zich 
ook in ons land gevestigd heeft. Wilde 
konijnen vormen hierbij een reservoir, 
net zoals dat gebeurd met myxomatose 
en VHD1.  

Om u te helpen uw konijn volledig 
te beschermen hebben wij naast de 
ge bruike lijke jaarlijkse enting tegen 
myxomatose en VHS1 nu ook het 
nieuwe vaccin op voorraad! De enting 
hoeft eenmalig gegeven te worden en is  
daarna 6 maanden werkzaam. 
Wilt u meer informatie over het nieuwe 

virus of de  nieuwe enting, neem 
dan contact met ons op. 

Evianne Drijver
Dierenarts Dierenkliniek Brouwhuis

Wilt u meer weten over dierenkliniek   
Brouwhuis kijk dan op:
www.dierenkliniek.com of volg ons 
op Facebook

Speelgoedinzameling
Stichting Speel je mee

Zaterdag 1 oktober 10.00 – 12.00 uur
Wij zamelen goed, schoon en compleet speelgoed in voor 
onze Sinterklaasactie voor Helmondse kinderen op of onder 
de armoedegrens.

Braakse Bosdijk 2A (Con Brio gebouw)
www.stichtingspeeljemee.nl 
www.facebook.com/stichtingspeeljemee
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Rivierensingel 90 (Brouwhuis)
Helmond
0492 - 517180
www.sportcitadel.com

Squash, Fitness, Sportmassage,
Spinning, Steps, Zumba, Powerkick,

Body lift, Functionele training,
XCORE, Robotmassage, Fysiotherapie,

DéDé Danceballet, TaeKwon-Do
          

 

  
Betaling per maand via automatische incasso. U was in de maanden juli/augustus geen lid!

Geen inschrijfgeld
Gratis 2 maanden extra
Gratis 6 maanden squash
Gratis 1x gebruik massage stoel

Jaar onbeperkt fitness
  

OF

 Bij afsluiting van 

Jaar onbeperkt fitness en groepslessen

€15,75vanaf €15,75 per maand

€24,90voor slechts €24,90 per maand

Ruimte te huur

Squash aanbieding

Afval cursus

ACTIE VERLENGD
TOT 1 NOVEMBER
ACTIE VERLENGD
TOT 1 NOVEMBER

Ruimte te huur

Squash aanbieding

Afval cursus

- Advertenties Gazet van Dierdonk okt 2016.indd   32 23-9-2016   16:38:46



De hobby van … Vivienne van Leuken 
en Peggy van Vijfeijken 
Elke maand vragen we een van de 
mensen naar hun hobby of vrije
tijdsbesteding. Dit keer Vivienne van 
Leuken die met Peggy van de Vijfeijken 
Stichting VIPE heeft opgericht.

Op één van de heetste dagen in sep
tem ber bel ik aan bij Vivienne van 
Leuken. Deze organisatie-kundige zal 
ik interviewen over haar hobby. Nou 
ja, hobby? Het is veel meer een passie! 
Een passie die ze deelt met Peggy van 
de Vijfeijken (een Helmondse die niet 
in Dierdonk woont). De dames hebben 
Stichting VIPE opgericht, waarmee zij 
mensen de kans geven er mooi uit te 
zien, ook al maken die een minder pret
tige levensfase door. 

VIPE staat voor: Voor Ieder Persoon 
Eigen (Maar ook een beetje voor VI
vien ne en PEggy). VIPE heeft ook de 
associatie met goede flow, goed gevoel. 
Via deze stichting zorgen Vivienne en 
Peggy ervoor dat vrouwen, en mannen, 
een goede, bij hen passende, gestylde 
en gereinigde gebruikte pruik krijgen als 
zij hun eigen haar verliezen. Mensen die 
de forse eigen bijdrage voor een nieuwe 
pruik niet kunnen opbrengen kunnen 
bij stichting VIPE terecht, zonder de 
‘boeken te overleggen’. Vaak ligt er een 
ernstige ziekte ten grondslag aan het 
verlies van eigen haar. Een ernstige ziek-
te met een grote impact op het da ge lijks 
leven. Juist daarom is het zo belangrijk 
dat betrokkenen zich niet extra onzeker 
en ongemakkelijk voelen over hun 
uiterlijk door het verlies van hun haar.

Pruiken
Het is allemaal gestart doordat Peggy, 
kapster en docent haartechniek, stam-
mend uit een kappersfamilie (Your Wish, 
WC Vondellaan), in haar familiekring 
te maken kreeg met haarverlies door 
chemokuren. Betaalbare pruiken ble-
ken van een mindere kwaliteit. Kwali
ta tief goede pruiken zijn erg duur 
en de vergoeding van de zorgver
zekering is daarvoor bij lange na niet 
toereikend. Voor die vergoeding uit 
de basisverzekering van €418,50 (in 
2016) ben je erg beperkt in je keuze 
en wensen. Peggy kreeg het idee om 
gebruikte, goede pruiken in te zamelen 
en deze gratis beschikbaar te stellen 

aan hen die zich financieel geen nieuwe 
pruik kunnen veroorloven. Ze be nader
de Vivienne, van wie ze het talent om 
organisaties te runnen al kende.

Voor iedereen
De opzet is als volgt: pruiken die niet 
meer nodig zijn door de eigenaren, 
worden geschonken aan stichting VIPE. 
VIPE zorgt voor een gedegen reiniging 
en rubriceert de pruiken. Mensen die 
een pruik nodig hebben kunnen een 
pruik ontvangen die, na styling, bij hen 
past. VIPE wil deze mensen een posi
tieve ‘vibe’ geven met een Eigen Pruik. 

Aanvullen
Peggy en Vivienne vullen elkaar uit
stekend aan. Peggy is van het aan pak
ken en handelt direct. Vivienne is van 
het organiseren op de achtergrond en 
houdt de website bij e.d. 
Vivienne kon haar grote netwerk in
zet en om een aantal zakelijke en or-
ga n  i satorische dingen voor elkaar te 
krijgen. Zo benaderde zij één van de 
direc tie leden van wasserij Lavans. Hier-
door kon het rei nigen van gebruikte 
pruiken onderzocht worden via in dit 
Helmondse bedrijf. .

Bijdrage
Een pruik van VIPE wordt je geschonken. 
VIPE maakt echter wel onkosten en 
is volledig afhankelijk van donaties, 
dus financiële bijdragen zijn van harte 
welkom. Daarnaast kun je op 1001 
andere manieren een bijdrage leveren 
die bij jou past. Je kunt helpen bij 

het verbreden van de 
bekend heid van VIPE 
via o.a. social media. 
Pruiken in goede staat kunnen ge
do neerd wor den. Als je een pruik 
van VIPE hebt gekregen zou je ook je 
‘geluksverhaal’ hierover kunnen vertel
len en delen. Ook die kennis en ervaring 
zijn erg welkom. Misschien ben je lid 
van een groot professioneel netwerk 
en mag VIPE haar verhaal daar doen. 
Kortom, iedereen kan en mag VIPE zijn. 

Van waarde
Een pruik heeft vaak een grote emo-
tionele waarde. Gebruikers die er geen 
meer nodig hebben of nabe staanden 
doen een pruik daarom niet zomaar 
weg. In plaats van onderin een kast te 
belanden kan een pruik via stichting 
VIPE weer erg mooi werk doen, iets dat 
bij de vorige eigenaren vaak een heel 
goed gevoel geeft. Peggy en Vivienne 
kunnen niet teveel pruiken krijgen want 
hoe meer pruiken hoe meer keuze en 
hoe meer kans op een bij een nieuwe 
draagster of drager passend model.
Vivienne en Peggy zijn op zoek naar 
een goede ruimte om naast de opslag 
en rubricering van pruiken de inname 
en uitgifte ervan op een nete, intieme 
en emotioneel veilige manier mogelijk 
te maken. Ze zijn in gesprek over, wat 
Vivienne noemt, “een droomlocatie die 
aan alle eisen voldoet”.

Doneren
Pruiken doneren kan op veel verschil-
lende plaatsen, naast via de dames 
zelf o.a. via diverse haarwerkers en 
huis artsen, zoals ook bij de huisartsen
prak tijk in Dierdonk. Om VIPE bredere 
bekendheid te geven en om vertrouwen 
in de stichting te onderstrepen is een 
Comité van Aanbeveling opgericht. 
Daarnaast is VIPE de ANBI status toe ge-
kend.

Ook u, wijkgenoten, kunt uw steentje 
bijdragen!  Bezoek voor meer informatie 
de website: www.vipepruiken.nl. Help 
VIPE aan meer mogelijkheden om het 
mensen in een moeilijke levensfase het 
leven wat te verzachten.

Succes Vivienne en Peggy!
Mirjam van der Pijl
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Oktober 2016 in het Annatheater
Productiegroep Jeugdtheaterschool 
Annatheater speelt: “In de ban van Richard”
Naar het stuk Richard III van Shakespeare.

Kom kijken naar de prachtige voorstelling “In de ban van 
Richard”. Een moderne  bewerking van het toneelstuk 
“The tragedy of King Richard the Third” van Shakespeare” 
door Heleen Verburg. Deze bloedstollende tragedie wordt 
met  passie en humor door 11 talenvolle jongeren van 
de productiegroep van Jeugdtheaterschool Annatheater 
gespeeld.  
 
Het niveau van de spelers is uitzonderlijk hoog. Ze worden, 
voor het maken van deze productie, begeleid door pro
fessionele volwassenen wat betreft regie, decor, licht en 
kostuums. Het publiek wordt verrast met een voorstelling 
die jongeren en volwassenen moeiteloos weet te boeien van 
begin tot eind. 

“Wat een heerlijk spel en een leuk verhaal, maar vooral: wat 
geloofwaardig en goed neergezet! Ga dóór…! Ik kom wéér 
kijken”
(Janneke na het zien van de voorstelling van de productiegroep 
2015: “Driekoningenavond”)

Voor iedereen vanaf 10 jaar!

regie:  Lavínia Freitas Vale Germano
data voorstellingen:  zaterdag 8, zondag 9, vrijdag 15, 
zaterdag 16 en zondag 17 oktober.
aanvang: vrijdag en zaterdag: 19.30 uur, zondag 15.00 uur
entree:  kinderen/jongeren € 8,00, volwassenen € 10,00
reserveren:  reserveren@annatheater.nl, tel. 0628104333

Het Annatheater is gelegen aan de Engelseweg, 
1 minuut lopen van het NS-station. 
het adres is: Floreffestraat 21a, Helmond
Telefoon: 0492 475255, email: info@annatheater.nl
Voor meer informatie kijk op: www.annatheater.nl.
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Stichting Draaiorgels Helmond
Zondag 25 september was het laatste Carat-concert van 
dit jaar. Wilt u gratis concerten blijven bezoeken, geen 
probleem. Tot de carat-conccerten in Mei 2017 weer 
beginnen  kunt u zondags terecht in de Gaviolizaal bij De 
Stichting Draaiorgels Helmond 

Zondag 2 oktober 14.00 tot 16.00 uur Project-Shantykoor 
Courage uit Lierop
Dit jaar bestaat de zangvereniging de Koepelzangers uit 
Lierop 40 jaar. Reden dus voor een feestje maar ook reden 
om een projectkoor op te zetten. Dit leidde uiteindelijk tot het 
Project Shantykoor Courage die op 17 april een leuke gezellige 
muziekmiddag met hartverwarmende (zeemans) liederen 
hebben gebracht. De conclusie was dat dit niet eenmalig 
mocht zijn en daarom zijn ze te zien en te beluisteren op 2 
oktober in de Gaviolizaal te midden van de draaiorgels. Ook 
zullen we natuurlijk onze zeemansliederen op onze draaiorgels 
uit de kast halen en laten horen. De entree is gratis

Zondag 9 oktober: 14.00 tot 16.00 uur, Muziekkapel Raggazi
Voor de 2e maal in successie een gezellige middag muziek met 
Muziekkapel Ragazzi. Vorig jaar brachten zij al een prachtig 
concert, en dit jaar zal het zeker niet minder zijn. Uiteraard 
zullen onze orgels ook spelen en gelijksoortige muziek 
brengen zodat men het verschil tussen draaiorgel en kapel 
goed kan horen. 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 dus van alle markten 
thuis. Ondertussen bestaat deze Helmondse kapel al 42 jaar. 
Vroeger bekend als hofkapel de Skoimbloazers. De toegang is 
gratis.

Zondag 16 oktober: 14.00 tot 16.00 uur Liederentafel “de 
Tierelieren
De Tierenlieren zijn in Wijkgebouw ”de Lier” geboren uit de 
wens om overdag iets te bieden aan ouderen, die ’s avonds 
de deur niet meer uitkomen. Besloten werd tot het oprichten 
van een zangochtend op donderdagmorgen. Er werd gestart 
met een groepje van 12 personen. Inmiddels is het aantal 
ingeschreven leden uitgegroeid tot ruim 50. Er worden 
voornamelijk Nederlandse teksten gezongen, maar ook enkele 
Duitse en Engelse liedjes. Naast het zingen in “de Lier” geven 
ze ook regelmatig concerten in verzorgingstehuizen etc, en nu 
dus in de Gaviolizaal. Het geheel staat onder leiding van Coby 
en Wim Heidt. 

Zondag 23 oktober van 13.00 tot 
15.00 uur onze 3e Helmondse 
Handdraaiorgeltjesdag.
Een middag met handdraaiorgeltejs 
uit Nederland, Duitsland en Belgie. 
Ook kan men horen hoe twee 
handdraaiorgeltjes als een orkest 
samen synchroon gedraaid worden. 

Zondag 30 oktober 14.00 tot 16.00 uur De Ekkermuzikanten 
De “Ekkermuzikanten” is één van de eerste buurtkapellen van 
Beek en Donk en vormt een onderdeel van buurtvereniging 
“De Oude Toren’’. De kapel telt 24 leden, waaronder 4 
echtparen. De meeste leden wonen nog steeds in de buurt, 
maar sinds enige jaren hebben ze versterking gekregen van 
enkele muzikanten buiten de buurt. Sfeer, gemoedelijkheid 
en saamhorigheid zijn sterke punten in de groep. Piet 
Diender speelt een belangrijke rol. Hij verstaat de kunst om 
de groep muzikaal bij elkaar te houden en hen spelenderwijs 
te stimuleren. De blaaskapel speelt allerlei soorten muziek, 
zodat ieder aan zijn trekken komt.

De entree tijdens de openingstijden en optredens is gratis, 
echter vragen wij wel een donatie achter te laten in onze 
orgelpijp.                         Zie ook: www.draaiorgelshelmond.nl
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Elke ronde een gerecht naar keuze. 
Iedere vrijdag v.a. 18u. 
Voor maar €28,50 p.p.

HOTEL RESTAURANT 
NEDERHEIDE

www.nederheide.nl
Tel. 0492 - 82 00 80

Kaak 11, Milheeze

 

   KLAAR TERWIJL U WACHT

 
EXTRA SLEUTEL

ook autosleutels met

startonderbreker

VAN TIEL
BAKEL

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

www.automertens.nl

Weet u het al

BAKEL HEEFT HET HELEMAAL, OOK IN DE HERFST
Maak kennis met de ondernemers in Bakel en weet dat klantvriendelijkheid en service bij hen hoog in het vaandel staan!

 

 

 

TOT  Z I E N S
I N

B A K E L!!

Voor uw frietwagen-catering 
op locatie 

Johan Slegers

info@johanslegers.nl
Tel. 06 537 604 75

Oktober - Wildmaand
Nederlands boerderijwild

op onze menukaart   

reserveren bel.: 0492-342200
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Schuilt er in jouw kind een echte bever?

De basisscholen zijn weer bezig en voor  
sommige  kinderen is het nieuwe en 
spannendste er een beetje af. 

Misschien is het dan tijd om op 
zoek te gaan naar een spannende, 
uitdagende sportieve en leerzame 
vrijetijdsbesteding voor uw kind.  Een 
vrijetijdsbesteding met sport en spel, 
met nieuwe uitdagingen, speurtochten 
en nog veel meer verrassende dingen. 
En daarvoor hoeft u niet ver te gaan 
zoeken. Heeft u al eens gedacht aan de 
Bevers van Scouting Paulus Helmond-
oost / Dierdonk. Deze bevers komen 
elke vrijdagavond tussen 18.30 - 20.00 
uur bij elkaar in de blokhut aan de 
Bakelsedijk bij het kanaal tussen 
Helmond-oost en Dierdonk. Hier doen 
ze allerlei leuke, leerzame, sportieve 
dingen waarbij het samen spelen erg 
belangrijk is. 
In september organiseren we twee vrije 
inloopavonden,  uw kind kan dan zonder 
enige verplichting komen kijken en mee 
doen om te ervaren of bever zijn ook 
iets voor hem of haar kan zijn. Probeer 
het eens en kom eens binnen, u hoeft 
uw kind daarvoor niet aan te melden!

Deze inloopavonden zijn op: 
vrijdag 30 september

vrijdag 7 oktober

Onze blokhut kun je vinden aan het 
kanaal in Helmond-oost rich ting Dier-
donk. Zet je auto op de parkeer plaatsen 
in de Fokkerlaan / Lindberg plein. (je 
mag niet parkeren op de ventweg bij 
de achteringang van de blokhut) Loop 
vandaar uit richting het kanaal en dan 
onder het viaduct door en je komt bij de 
hoofdingang van onze blokhut. (volg de 
borden scouting)  Het is natuurlijk nog 
beter om met de fiets te komen!
Momenteel hebben we nog plaatsen vrij 

bij onze bevergroep,  dus is uw kind 4-5-
6 jaar oud en wilt u weten of bever zijn 
ook wel iets voor uw kind is, wacht dan 
niet langer en neem contact met ons op. 
Dit kan op de volgende manieren: 
 1.  Via onze website: 
 www.scoutingpaulus.com 
 2. Via e-mail: 
 bevers@scoutingpaulus.com  

 3. Via telefoon:  0492-558385 /
 06-11437184

Meer informatie over onze bevers kunt 
u vinden op: 
www.scoutingpaulus.com 
www.facebook/scoutingpaulushelmond 
info@scoutingpaulus.com
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Even voorstellen, uw nieuwe wijkBOA
Geachte inwoners van Dierdonk,
Langs deze weg wil ik me even aan 
u voorstellen: Mijn naam is Ramon 
van Oorschot. Ik ben 50 jaar oud en 
ben sinds 2010 als stadssurveillant 
werkzaam bij Stadswacht Helmond en 
heb het daar erg naar mijn zin.
Vanaf 01-09-2016 ben ik aangesteld als 
WijkBOA (Buitengewoon Opsporings 
Ambtenaar) in uw wijk.
U zult mij meestal op de fiets tegen
komen , u kunt me herkennen aan mijn 
uniform.
Naast mijn werkzaamheden als wijkboa 
ben ik tevens belast met cameratoezicht 
voor het centrum van Helmond. Daar-
naast ben ik buiten mijn werk part-
time werkzaam als docent bij het OPB 
(opleidingsinstituut politie en be vei
liging ) in Sittard.

Wat kan ik voor U betekenen?
Als wijkboa ga ik samen met u werken 
aan de leefbaarheid en veiligheid in uw 
wijk. Samen met u ga ik er voor zorgen 
dat Dierdonk de mooie wijk blijft die het 
momenteel is.
Ik ga me dan ook vooral bezighouden 
met overlast en ergernissen die niet in 
het straatbeeld passen, zoals bijvoor-
beeld:

• controle parkeeroverlast (ook cara-
vans, aanhangwagens, vrachtwagens, 
auto wrakken)

• controle achterlaten van hondenpoep 
en aanlijngebod honden

• controle op verkeersveiligheid (zo-
als fiet sen op het trottoir of in voet
gangers gebieden, preventieve snel
heids controles)

• controle op het aanbieden van huis-
hou delijk afval

• controle op de opslag van afvalstoffen 
(zoals in voortuinen, plaatsten van 
containers)

• fietswrakken en gevonden (achter ge
laten) fietsen

• (illegaal) gebruik gemeentegrond
• overlast, vernielingen en baldadigheid
• kleine overtredingen (uit stallingen, 

he ling bestrijding)
• preventie woninginbraken
• toezicht bij evenementen

Meestal probeer ik om eventuele pro-
blemen samen met alle betrokkenen 
op te lossen maar indien nodig ben ik 
bevoegd om verbaliserend op te treden 
wanneer er strafbare feiten worden 
gepleegd.
Ook werk ik nauw samen met de wijk-
agent, de buurtbeheerder en andere 
professionals in Dierdonk .

Mocht ik u kunnen helpen dan hoor ik 
dit graag van u!

U kunt mij bereiken:
Telefoonnummer: 0492-845970:
Mail: stadswacht@helmond.nl
Twitter: @volgstadswacht

Ik hoop u vlug te ontmoeten,
Ramon van Oorschot

ATB Helmtocht Tourclub ‘81 Helmond
Op zondag 23 oktober 2016 organiseert Tourclub ’81 
Helmond voor de 23e keer een veldtourtocht. Dit jaar met 4 
afstanden: 12, 25, 43 en 55 km.

Nieuw is de 12 km tocht voor de jeugd en beginners zo ge-
organiseerd dat de snellere rijders de mogelijkheid krijgen op 
hun eigen traject lekker door te rijden.
De start en finish is bij scouting Rijpelberg, Berkendonk 91, 
5703 KB, Helmond (vlakbij de Berkendonk). Start tussen 08.30 
uur en 10.00 uur. Bij het inschrijven wordt naast het hand-
matig inschrijven ook gebruik gemaakt van Scan en Go. NTFU 
leden betalen € 3,, niet leden € 4,, jeugd tot 16 jaar gratis!
Degenen die met de auto komen: we hebben een gemakkelijk 
te bereiken parkeerplaats voor u nl. de parkeerplaats 
Berkendonk aan de Raktweg nabij de Deurneseweg/
Helmondsingel te bereiken via de N270. De route naar de 
parkeerplaats is vanaf alle toegangswegen bewegwijzerd 
met de bekende NTFU pijlen. Voor de navigatie het volgende 
adres: Raktweg 5703KE Helmond.
De Helmtocht zelf is met rode NTFUpijlen aangegeven en 
loopt o.a. door de prachtige omgeving van het Bakelsbos, 
Dierdonk, Bakelse Beemden, Bakel, Zandbos, Vlierdense 
bossen en Berkendonk.

Dit jaar is er voor het eerst gekozen dat de rust en de 
vertrek plaats bij de scouting plaats vinden. Deze rustplaats 
is ingericht waar onder het genot van een versnapering het 
eerste deel van de route besproken kan worden.

Na afloop bestaat de mogelijkheid om de fiets af te spuiten en 
kunt u nog een kop koffie of andere versnapering gebruiken in 
de blokhut. Voor meer informatie zie www.tc81.nl
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Gedumpte folders
Tja, zo’n folder- of krantenwijk: het lijkt 
leuk, maar al snel blijkt dat er meer 
huizen zijn dan je dacht. En om die nou 
allemaal van een folder te gaan voorzien 
… Dus wat doe je dan met de rest van de 
folders?
Regelmatig worden er gedumpte pak
ken folders of weekbladen in de wijk 
gevonden. Blijkbaar vinden sommige 
be zorgers het een goed idee om die dan 
maar te dumpen in de bosjes of plant
soenen.
Zo werd op 25 augustus door een alerte 
wandelaar in het Bakelsebos nabij de 
N279 een stapel brandende folders ge
von den. Door adequaat optreden van 
deze wandelaar werd de brandweer ge-
waar schuwd en werd erger voorkomen. 
Na aanleiding van deze melding werd 
er door mij een bericht verspreid op 
Twitter waar massaal op gereageerd 
werd. Uiteindelijk werd na een goede 
tip van een bewoner uit de wijk de 
dader van het dumpen van de folders 
ge vonden. Deze tiener is doorverwezen 
naar bureau Halt voor een zogenaamde 
Halt-straf.

Halt-straf
De Halt-straf is een straf voor jongeren 
van 12 tot 18 jaar. Halt biedt jongeren 
de kans om hun strafbare gedrag recht 
te zetten zonder dat dit langdurige 
gevolgen heeft. Als een jongere de Halt
straf naar behoren afrondt, voorkomt 
hij op deze manier een justitiële 
aantekening. Tijdens de Halt-straf 
confronteert Halt de jongere met zijn 
gedrag en de gevolgen daarvan. Halt 
probeert jongeren te laten inzien dat zij 
zelf invloed kunnen uitoefenen op hun 
gedrag. Dit is niet het enige onderdeel 
van de Halt-straf, want jongeren moeten 
bijvoorbeeld ook hun excuses aanbieden 
aan hun slachtoffers, eventueel de 
schade vergoeden en in sommige 
gevallen volgt ook een werkstraf. Door 
direct en op een grondige manier in te 
grijpen, voorkomt Halt dat gedrag van 
kwaad tot erger wordt. De Halt-straf 
heeft tot doel grensoverschrijdend 
gedrag zo vroeg mogelijk te stoppen 

en genoegdoening te bieden aan de 
slachtoffers en aan de maatschappij.

De wijkboa
Vanaf 1 september treft u in de wijken 
Binnenstad-Oost, Hel mond-Noord 
en Dier donk een wijk boa aan vanuit 
de Stichting Stadswacht Helmond. 
De wijkboa is een buitengewoon op
sporings ambtenaar, kortweg boa, die 
specifiek voor en binnen één wijk actief 
is. Het werken met wijkboa’s is een 
proef die een jaar duurt. Daarna bekijkt 
de gemeente Helmond, afhankelijk van 
de resultaten en ervaringen, of er een 
vervolg komt.
De wijkboa voert de taken uit die 
zijn afgesproken binnen het jaarplan 
van de gemeente Helmond en werkt 
hierbij nauw en aanvullend samen met 
buurtbewoners en andere professionals 
in de wijk. De wijkboa wordt hiermee 
dus ook het aanspeekpunt voor buurt
preventieprojecten en andere bewo
ners. Doordat de wijkboa voorna melijk 
werkzaam is binnen één wijk, leert hij 
of zij de inwoners kennen en weet de 
wijkboa daardoor wat er leeft in de 
wijk. De taken van de wijkboa liggen 
vooral op het gebied van leefbaarheid 
en veiligheid in de openbare ruimte 
van een wijk. Zo voert de wijkboa 
oa controles uit op hondenpoep en 
aanlijngebod honden, controleert bij 
parkeeroverlast en zal melding m.b.t. 
afval voor zijn rekening nemen. 

Door een nauwe samenwerking tussen 
wijkagenten en boa’s in de wijken, 
krijgen de wijkagenten waarschijnlijk 
meer ruimte om zich te richten op speci
fieke politietaken. Er ontstaat daardoor 
een betere balans tussen de taken die 
de Stichting Stadswacht uitvoert en het 
werk van de politie.

Vanaf 1 september j.l. is Ramon van 
Oorschot werkzaam in de wijk Dierdonk 
als wijkboa. Hij zal zichzelf in deze Gazet 
voorstellen.

Bloemen voor 1000ste deelnemer 
Op donderdag 15 september ontving 
wijkbewoner Franz uit handen 
van WhatsApp groepbeheerders, 
Pierre Claessens en Arie Manders 
een bloemetje. Franz is de 1000ste 
deelnemer aan de Preventie WhatsApp 
groepen in Dierdonk. 
Het spreekt voor zich dat wij erg blij zijn 
met het aantal deelnemers maar ik blijf 
de inwoners oproepen om zich aan te 
melden voor een preventie WhatsApp 
groep bij u in de buurt.
Veiligheid in je directe woonomgeving 
is van groot belang. Wij als politie doen 
daar van alles aan, maar willen ook 
dat de inwoners van de wijk er zich 

betrokken bij voelen.
Aanmelden voor een groep kan oa 
via een berichtje naar het mailadres: 
francisca.kamphuis@politie.nl
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 09008844 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

Uw wijkagent, Francisca Kamphuis

Nieuws van onze wijkagent
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Bezoek nu onze Kerst- 
en  Sfeershow 2016

䐀攀 䈀攀猀琀攀 䬀攀爀猀琀猀栀漀眀 瘀愀渀 一攀搀攀爀氀愀渀搀 ㈀　㔀
䐀攀 䈀椀攀稀攀渀 䈀攀攀欀 攀渀 䐀漀渀欀

圀椀渀渀愀愀爀 䬀攀爀猀琀最爀漀攀渀



Beste kerstshow van Nederland 2015
Tuincentrum de Biezen in Beek en 

Donk is door de vakjury gekozen 

als winnaar ‘kerstgroen’ voor 

beste kerstshow van Nederland 

2015. Deze prijsuitreiking vond 

plaats op 29 januari 2016 tijdens 

de internationale beurs 

‘Christmasworld’ in Frankfurt.

www.tuincentrumdebiezen.nl

Iedere zondag geopend van 12.00 tot 17.00 uur

 
 
 
 
          Slijterij 
 
        Luc’s  
Wines & Drinks  
 
Luc van der Horst 
Mierloseweg 14 
5707 AM  HELMOND 
 
0492- 26 46 56 
 
06 – 448 347 12 
 

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

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

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

Bereikbaarheid:

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

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

75 jaar Kapel O.L.Vrouw van 
Binderen: Mariakapel voor 
heel Helmond
Als men mensen vraagt naar de 
ouderdom van de Kapel van Binderen, 
waar Maria wordt vereerd, onder de 
titel, LELIE ONDER DE DOORNEN, luidt 
het antwoord meestal, veel ouder dan 
75 jaar.
De geschiedenis vertelt ons dat hier 
vroeger, in 1246, de abdij van Binderen 
verrees. Deze abdij, met kapel, 
heeft veel stormen doorstaan, zoals 
branden, plunderingen en rond 1500 de 
beeldenstorm. Tijdens de Tachtigjarige 
Oorlog, werd de abdij bezet door 
soldaten.
Na de vrede van Munster in 1648, raakte 
het klooster in verval en op het einde 
van de 18e eeuw werd alles gesloopt.
Vanaf 1792 werden de voormalige 
kloostergoederen gekocht door Baron 
van Brugghen en verwisselden daarna 
nog enkele keren van eigenaar. De 
bestaande hoeve brandde in 1922 af 
maar de schaapsstal bleef gespaard. 
Pastoor Frenken, die in 1931 een 
uitvoerige studie publiceerde over het 
oude Binderen, sprak de wens uit op-
nieuw een kleine kapel, op de oude 
plaats van de schaapsstal, te bouwen.
Het gevormde comité Binderen, slaagde 
erin voldoende geld bijeen te brengen 
om de schaapsstal aan te kopen en 
de kapel in te richten. De bekende 
beeldhouwer Charles Vos, maakte 
een prachtig Mariabeeld, geïnspireerd    
door het oude zegel der abdij, en dat nu 
in de kapel staat. Op 12 Oktober 1941, 
werd vanuit de Leonardus kerk, onder 
enorme belangstelling, het Mariabeeld 
overgebracht naar de huidige kapel. 

Vandaar 75 jaar Kapel van Binderen.
Dit feit wordt op 12 Oktober door het 
bestuur en vrijwilligers intern herdacht. 
Aangezien het moeilijk is om in deze tijd 
van het jaar dit grootser te herdenken, 
heeft het bestuur ervoor ge kozen, om 
75 jaar Kapel van Binderen te vieren 
rondom de tweede zondag in mei 2017.
Het bestaande bestuur en alle vrij-
willigers, slagen er nog steeds in, de 
kapel open te houden en daarnaast te 
zorgen voor een goed onderhoud. 
De kapel is op de eerste plaats een 
stilte kapel, om te bidden, maar ook om 
gelegenheid te bieden voor doop- trouw 
en jublieadiensten. 
Gezien het grote aantal dagelijkse be-
zoekers, voorziet de kapel in een be-
hoeft e aan geestelijke inspiratie. Wij als 
bestuur en vrijwilligers zullen er alles 
aan doen om de kapel voor de toekomst 
in stand te houden.

C. Nuytens, voorzitter

Herinnering: aanmelding 
Eerste Communie 2017
Zoals we in de vorige Gazet al meldden, 
is het in deze periode tijd om na 
te denken over de ‘Eerste Heilige 
Communie’ in 2017. Kinderen in groep 
4 van de Dierdonkschool hebben als 
het goed is, informatie in de klas gehad. 
Als uw kind in groep 5 of 6 zit, kan het 
gewoon meedoen, alleen krijgt u dan 
geen info via de school. 

We hebben twee Communievieringen 
voor kinderen uit Dierdonk, samen 
met kinderen uit het Centrum, Noord 
en Oost, in de St. Jozefkerk, Tolpost/
Bakelsedijk, op zaterdag 27 mei 2017 

om  15:00 uur en op Hemelvaartsdag 25 
mei 2017 om 11:00 uur. 
De enige mogelijkheid in te schrijven 
is op de informatie bijeenkomst met 
al leen de ouders, U ontvangt dan be-
lang rijke informatie en ook mate ria len. 
Ook dit jaar zal een gedeelte van de 
voorbereiding via een online leer pro-
gram ma worden gedaan. 
Na afloop van de bijeenkomst kunt u 
inschrijven door een in ge vuld aanmel-
dings formulier in te leveren en contant 
€ 55,- te betalen. Informatie avond op 
maandag 10 oktober om 19:30 u. in 
de zaal St. Jozef, Ingang Tolpost/Prins 
Karelstraat

Vormsel 2017: laatste kans 
aanmelden voor 10 oktober!
Het inschrijfformulier is te down loaden 
via www.heiligelambertus.nl’, of kan u 
per mail worden toegezonden via het 
kantoor: parochie@heiligelambertus.nl . 

Alleen volledig ingevulde formulieren 
worden in behandeling genomen. Na 
ontvangst van het inschrijfformulier 
ont vangt u een schema met data en 
tijden. Na ontvangst van de betaling is 
de inschrijving definitief.

Pastoor Seidel
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Protestantse Gemeente Helmond

De Bethlehemkerk vindt u aan de 
Sperwerstraat 2 te Helmond. Daar is 
ook ‘t Trefpunt en de jeugdsoos.
Ook het kerkelijke bureau is hier 
gevestigd. Het telefoonnummer is 
539470. Elke zondag om 10.00 uur 
heeft u gelegenheid om in de kerk 
andere gemeenteleden te ontmoeten. 
Voor de basis schoolleeftijd 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

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

Kennismakingavond
Beste gemeenteleden van de Protes-
tant se Kerk in Helmond, wijk Dierdonk. 
Velen van u wonen al een aantal jaren in 
deze mooie wijk en kennen elkaar.
Soms is deze kennismaking al wat 
langer geleden. Om nader of hernieuwd 
met elkaar kennis te maken, lijkt het 
ons als wijkteam leuk om u voor een 
bijeenkomst uit te nodigen op:

Donderdagavond 13 oktober a.s. om 
20.00 uur in de ontmoetingsruimte 

van de Bethlehemkerk aan de 
Sperwerstraat

Wij verwelkomen u daar graag met 
koffie of thee vanaf 19.45 uur.
Daarna zal de heer Jan van Duren een 
presentatie geven over zijn wandeltocht 
naar Santiago de Compostela. De pre-
sen tatie zal ongeveer drie kwartier 
duren.
Vervolgens is er voldoende tijd om 
met elkaar van gedachten te wisselen, 
hernieuwd kennis te maken en elkaar 
te ontmoeten onder het genot van een 
hapje en drankje. De avond eindigt 
tussen 21.30 uur en 22.00 uur.
Als u interesse heeft in deze avond 
dan kunt u zich aanmelden tot uiterlijk 
10 oktober a.s. Wilt u hierbij dan ook 
aangeven met hoeveel personen u 
komt? Aanmelden kan via mailadres: 
wijkbijeenkomst13oktober@hotmail.com 

Cursus en gespreksavonden
In de Bethlehemkerk is na de zomer-
vakantie het programma van Ontmoe-
ting & Verdieping weer gestart. Het hele 
seizoen zullen er activiteiten zijn rond 
het jaarthema ‘Over-Leven’. U bent van 
harte welkom om mee te doen, daarvoor 
hoeft u geen lid van onze gemeente 
te zijn. Interesse in het onderwerp of 
thema of nieuwsgierigheid naar het 

verhaal van een spreker is genoeg om 
mee te doen. Zo wil de Bethlehemkerk 
(Sperwerstraat 2, www.bethlehemkerk-
helmond.nl) een oase van zin zijn in 
Helmond. 

Op 3 oktober start de “Reset-Geloofs-
cursus”. Wanneer je ‘last’ hebt van het 
geloof waarmee je bent opgevoed en er 
afstand van genomen hebt, sta je met 
lege handen. Het geloof van toen past je 
niet meer, maar je wilt ook niet zonder 
geloof verder… 

Op 4 oktober is de eerste van drie 
avonden over wat joden, christenen 
en moslims scheidt en bindt, want de 
gelovigen van deze drie wereld gods-
diensten noemen zich allemaal kinderen 
van aartsvader Abraham. 

Op 11 oktober is de eerste van twee 
avonden onder de titel: OVER LEVENS-
KUNST – leven met de dood van een 
dierbare. 

Op 18 oktober start een serie van vier 
avonden over vrouwelijke denkers. 
Levensbeschouwing, filosofie, religie en 
godsdienst, zij allen hebben een visie op 
het leven opdat het leven te leven is, de 
mens kan overleven. 

Zondag 2 oktober is om 16.00 uur 
een Kind-op-Schootdienst, een korte 
inter actieve kerkdienst speciaal voor 
kinderen van 2-6 jaar en hun (groot)
ouders. Welkom!
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Open dag 
basisschool  
Dierdonk 

16 
oktober 

13.00-16.00 

Iedereen is welkom! 
We nodigen iedereen op zondag 16 oktober uit 
om een kijkje te komen nemen op basisschool 

Dierdonk. Ouders, opa’s, oma’s, leerlingen, oud-
leerlingen, wijkbewoners en ook andere 

geïnteresseerden.  

Tussen 13.00 en 16.00 uur valt er  
in ieder lokaal, in iedere ruimte  

wel iets te beleven. 
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Woonplezier
begint bij Broeckx makelaars

VERKOCHT O.V.

Wildenborchlaan 61

5709 RS TE Helmond

vraagprijs € 175.000 k.k.

VERKOCHT O.V.

Valeriaanbeek 24

5709 PW TE Helmond

vraagprijs € 294.500 k.k.

NIEUW!

Sprengenbergweide 29

5709 SM TE Helmond

vraagprijs € 449.500 k.k.

NIEUW!

Dierdonklaan 76

5709 MT TE Helmond

vraagprijs € 329.500 k.k.

Unieke ligging

Ockenburghpark 86

5709 ML TE Helmond

vraagprijs € 525.000 k.k.

Semi-bungalow

Berkenheuveldreef 8

5709 SW TE Helmond

vraagprijs € 295.000 k.k.

Frisse nieuwe look voor Broeckx 



Broeckx-Praasterink en Broeckx-Eijkemans gaan verder onder een nieuwe naam: Broeckx makelaars.



Lekker kort. En daar hoort natuurlijk ook een vernieuwde look bij. Fris en krachtig maar even vertrouwd zoals 
u van ons gewend bent. Onze beide kantoren zullen vanaf nu dezelfde uitstraling hebben maar voor de rest 
verandert er niets.  Met onze nieuwe huisstijl kunnen wij er weer jaren tegenaan en hopen wij een belangrijke 
bijdrage te leveren aan uw woonplezier in Dierdonk! Ben u benieuwd naar onze werkwijze? 

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek! tel. 0492-549055.

Uw wijkspecialist:


Alwin Greefkes

06 547 90 222

Vind ons ook op:

- Advertenties Gazet van Dierdonk okt 2016.indd   44 23-9-2016   16:38:49
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