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Hier komen de Dierdonkdagen
op 8, 9 en 10 september
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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
Reserveringen via beheerder: (06-30735792
Secretariaat: Hans v. Rijt,
Postbus 130, 5700AC Helmond
www.parkzichtdierdonk.nl
GFT & PMD: Ma. 10, 24 Juli, 7 & 21 aug.
RESTAFVAL: Ma.3, 17, 31 Juli, 14 & 28 aug.
OUD PAPIER: kijk in de kalender van
www.deafvalapp.nl om erachter
te komen wanneer de papier
containers bij u geleegd worden.

Knutselclub
Secretariaat en inschrijving leden:
contactpersoon vacature
De fotoclub van
Dierdonk
www.fotodier.nl (0621606934
stevenlangewouters@hotmail.com
Ouderenwerk Haverveld-Dierdonk
Mevr. Tineke de Jong
Ouderenwerk
Sprengenbergweide 47,
5709 SM Helmond, ( 518956
owhdhelmond@gmail.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:

Helmond

Haverveld Dierdonk



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
DIERDONK informatie: Edwin Augustijn
Wilgenroosbeek 13,
Edwin@OSDierdonk.nl
Informatie:
tafeltennis.dierdonk@yahoo.it

Telefoonnummers
Alg. Politienummer
(0900-8844
Wijkagent M.Beckschebe (0900-8844
mail: maizie.beckschebe.@politie.nl
Basisschool Dierdonk
(512021
Dierenambulance
(513971
Gemeente (Meldingen)
(140492
Kruiswerk Peelland
(0900 8998636
Parochie H.Lambertus
(522109
Wijkopzichter Theo van Lieshout
mail: stadswacht@Helmond.nl
Opbouwwerker LEVgroep (06 14871295
Ziekenhuis Elkerliek
(595555
Apotheek uitdeelpost Dierdonk
Waterleliesingel 16
(522016
Recepten afgegeven vóór 12:00 uur kunnen
van 14:45 uur tot 15:30 uur worden opgehaald.

Centrale Huisartsen Post
(alleen spoed)
(0900 - 8861
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Huisartsen praktijk Dierdonk
F.A.T.C. van Vijfeijken,
(514121
M.H.W. Strijbos
(558732
Spreekuur op afspraak
Waterleliesingel 20, 5709 PD Helmond
www.huisartsenpraktijkdierdonk.nl
Tandarts Dhr. R.J. van Hagen,
Coendersberglaan 42 5709 MA Helmond
Behandeling op afspraak
(556156
www.tandartsvanhagen.nl
Tandarts Mw. H. Jeurgens-Schoolen
Waterleliesingel 22
5709 PD Helmond
Behandeling op afspraak
(510410
Praktijk voor Fysiotherapie,
Manuele en Kinderfysiotherapie
Waterleliesingel 18
5709 PD Helmond
Behandeling op afspraak
(512723
dagelijks van 8.00 - 18.00 uur

Verloskundige praktijk “de Uiver”
Waterleliesingel 18 5709 PD Helmond,
Spreekuur: Di ochtend, namiddag, avond
Do ochtend,
In overleg andere dagen mogelijk
Afspraken: 9:00-14:00
(518551
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
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Vakantie
Heeft u ze ook zien hangen, de tassen met
vlaggen van zowel de nationale driekleur
als ook van de diversen opleidingsinstanties. Geslaagd zijn de kanjers, jongens en
meisjes. Eerst diploma ophalen, feestje
vieren, op vakantie en dan op naar een
nieuwe uitdaging, zijnde een vervolgopleiding of misschien werken. Deze kanjers
worden opgevolgd door de kanjertjes van
de Dierdonkschool die hun kunstjes hebben vertoond in de eindmusical en nog
een heerlijk schoolverlaterskamp hebben
genoten. Over het schoolverlaterskamp
mogelijk meer in de volgende Gazet.
Opgevolgd wordt ook ik, althans voortaan hoef ik niet meer iedere maand een
voorwoord te schrijven. Onze redactie is
na een aantal jaar van een driepersoons
formatie uitgebreid naar 4 personen.
We zijn nu in evenwicht met 2 vrouwen
en 2 mannen. Ons nieuwe redactielid is
Maartje van Lith. Zij zal zich bezig gaan
houden met het redigeren van teksten,
maar ook gebeurtenissen in de wijk gaan
verslaan en wijkbewoners interviewen
in een column, met de titel “Kent u deze
Dierdonker al?”. Voor mij is er natuurlijk
een verlichting, want ook het voorwoord
zal regelmatig uit haar koker gaan komen.
Dit voorwoord is dan ook op de valreep
geschreven, want ik was vanaf woensdag
tot en met zondag op het Schützenfest
in het Duitse Blomberg. Een groot feest
waar van de bevolking ongeveer 1000
mannen lid zijn, verdeeld over 13 verenigingen met een overkoepelende organisatie die dit feest een keer in de twee
jaar organiseert. Op de vrijdagochtend
is het Koningschieten waarbij iedereen
de kans heeft om met één schot in de
“beste” 12 koning te worden. Ook is de
jeugd goed vertegenwoordigd en zijn
we in de vereniging “het Falkenrott”,
waar ik al 29 jaren lid van ben, met de
beste 12 van de jeugd voor twee jaar
verzekerd van de Jungschutzenkonig.
(www.abs-blomberg.de)
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Door dit mooie feest heb ik zelf dit jaar
het vrijwilligersfeest moeten missen,
maar zoals u ziet zijn we erg actueel met
de Gazet en was onze geheimagent PD7
er wel. Hierdoor kan ik zelf ook lezen en
zien wat ik, maar ook anderen hebben
gemist.
Als deze Gazet in de bus valt, duurt het
nog een week voor de vakanties van start
gaan. Maar dit is wel het weekend van
de Zomerkermis, het eerste Kasteeltuinconcert en…. mocht u op Kermiszondag
een Helmonds schuttersfeestje mee
willen maken en willen schieten op een
(houten) vogel dan kunt u terecht bij
het Catharinagilde die op deze zondag
hun koningsschieten houden en waar u
tegen betaling van € 1,00 daarna mee
mag strijden om het Erekruis, voor diegene die de vogel uit de boom schiet.
(www.catharinagildehelmond.nl)
Diverse andere activiteiten staan op stapel. Zo kunt u zich inschrijven voor een of
meerdere programmapunten of de feestavond van de Dierdonkdagen, staat de
inschrijving van de Dierdonkquiz alweer
open, maar ook kunt u wandelen met het
IVN of fietsen met MoetNiks. Ook leest u
dat in een andere vorm in 2018 “Kunst in
Dierdonk” terugkomt.
Deze Gazet staat in elk geval bol van activiteiten voor, in of na uw vakantie. In deze
zinnen wensen wij als redactie iedereen
alvast een prettige vakantie en geef inbrekers geen kans. Sluit goed af, laat licht
af en toe branden enzovoorts. En het
belangrijkste; kom allemaal gezond terug.
Stuurt u overigens kopij in dan willen
wij die voor het septembernummer al
midden in uw vakantie hebben namelijk
uiterlijk 18 augustus
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Veel voor weinig!
Bij Tuincentrum De Biezen
Geldig van 3 t/m 30 juli op alle artikelen voorzien van een "Veel voor weinig" sticker!

einig
Veel voor w

1gr+at1is

UW BADKAMER EN CV SPECIALIST

Veel voor weinig

2gr+at1

Uw installateur voor:

is

CV ketels en onderhoud Complete Badkamers
Veel voor weinig

1
3+
gratis

Iedere zondag open
van 12.00 tot 17.00 uur

Stadsverwarming

Radiatoren

Vloerverwarming
tis

Sanitair en Tegels

Horstlandenpark 4 5709 MB Helmond
0492-386100 info@josvanheugten.nl

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

CosCom

NOG
MEER

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 )

50%
KORTING
*

Computer reparatie, verkoop,
netwerk aanleg en webdesign

Corstiaan Stoeffe

info@coscom.nl
www.coscom.nl

Torteltuin 9
5754 HA Deurne
Nederland
0493 - 842607

Op een vers bereide pizza
naar keuze

Onze medewerkers bereiden dagelijks, volgens
eigen receptuur en met verse ingrediënten,
heerlijke pizza’s. Je hoeft ze alleen nog maar
thuis in de oven af te bakken. Zo zet je snel en
gemakkelijk de lekkerste pizza op tafel.

• Deze waardebon is geldig van zaterdag 1 juli t/m
donderdag 31 augustus en alleen inwisselbaar
bij Jumbo Bakel, Auerschootseweg 17.
• Maximaal één waardebon per transactie/klant.
• Korting geldt voor 1 vers bereide pizza naar
keuze.
8

718452 149957

KLEDINGREPARATIE
Ger van Hout
Gediplomeerd
coupeuse/costumière
Nieuwveld 88 Helmond
tel. 0492-533074
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Laat de zon schijnen over De Vlaas!
Zonnepanelen in ‘De Vlaas’
• Uw eigen zonnepanelen voor
uw eigen stroomvoorziening

sse s e

5752

5709

5813

• Aankoopprijs €245.00 per paneel

5703
5754

• 1 Paneel is 270 Wattpiek

5751

W

5704

(circa 250 kWh per jaar)

Zonnepark
de VLAAS

5756

• 100% korting op de energie-

5753
V

5766

belasting voor 15 jaar

5724
MM

• Levensduur 25 tot 30 jaar

5757

• Hoog rendement op uw investering

esse

A T

5721

• Terugverdientijd 7 jaar

5759
AV

• Wel de lusten, veel minder lasten
KA T

5758

Geen gedoe op uw eigen dak en toch
de voordelen van uw eigen zonnepanelen.

Dit kan nu door gebruik te maken van de postcoderoosregeling!
Bovendien helpt u hiermee onze regio energieneutraal te maken!
Geïnteresseerd?
Bezoek onderstaande informatieavond:
15 maart:
16 maart:
22 maart:
23 maart:
28 maart:
30 maart:
4 april:

De Kastanje
Gerardushuis
De Kluis
De Moost
Zalen van Bussel
Den Draai
De Klepel

Liessel
Walsberg
Ommel
Neerkant
Deurne
Zeilberg
Asten

Graag aanmelden via

Aanvang 19.30 uur
Aanvang 20.00 uur
Aanvang 20.00 uur
Aanvang 20.00 uur
Aanvang 20.00 uur
Aanvang 19.30 uur
Aanvang 20.00 uur

info@energyportpeelland.nl

Zonnepanelen
reserveren?
Dit kan via onze website.

Voor meer informatie kunt u ook terecht op onze website www.energyportpeelland.nl

Overpeinzing
Ik schrijf dit artikel enkele dagen na
de pinksterdagen.
De pinksterdagen waarin ik samen
met de jongens naar het herdenkings
concert in Manchester heb gekeken.
Een aanslag waarbij veel jonge slacht
offers van 14 en 15 jaar zijn gevallen.
Een weekend in het teken van de
vermissing en uiteindelijke vondst van
de lichamen van de twee 14‑jarige
meisjes. De schok als een 14‑jarige jongen en ook een
16‑jarige jongen aangehouden worden op verdenking van het
betrokken zijn.

ook dat is realiteit bij het reizen met de trein.
Wat een beelden krijgen onze jonge tieners mee!
Maar de werkelijke beleving van een jongere speelt zich af in
zijn dagelijkse leven en dat is thuis, de wijk, de sportvereniging
en school en zolang er daar een veilig gevoel is, is het voor
hen een ver van mijn bed verhaal. Dus laten we onze eigen
jeugd een stevige veilige basis geven in de wijk. Laat ons
als ouders het goede voorbeeld geven in de winkel, op het
schoolterrein, in het verkeer, naar elkaar... Want dat goede
positieve voorbeeld heeft onze jeugd momenteel hard nodig.

Ik schrijf dit artikel nadat de politie in Helmond met stenen
belaagd is tijdens de aanhouding van een jongen die op zijn
scooter in de Binnenstad aan het rijden was. Een dag nadat
een 15‑jarige jongen op de Nachtegaallaan bedreigd is met
een mes vanwege zijn petje; de dader wilde zijn petje hebben.

En wij hebben de huidige jeugd later als wij oud zijn weer hard
nodig. De basis om hen tot
en
k liefhebbende k
N 7relaxte
V h l mensen
op te laten groeien, leggen we hier en nu samen. Wij kunnen
niet verantwoordelijk Tzijn
voor de
in de
wereld
ek mstbe
en jeugd
ge aan ak
279 Veghel
As maar
n
wel voor onze eigen kinderen en de kinderen in de straat, de
wijk. Groet ze, zwaai naar ze en lach naar ze... Ze hebben het
zo nodig!

Zonet komt mijn oudere zoon thuis, reizend met de trein... hij
had pech want door 2 zelfdodingen was er veel vertraging,

Angelique Raaijmakers, raadslid CDA
angelique.raaijmakers@cdahelmond.nl
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Ten eerste hebben we als fractie altijd de Ladder van Verdaas
gehanteerd. Volgens trede zes moeten we eerst bestaande
wegen aanpassen voordat we trede zeven toepassen, zijnde
de aanleg van nieuwe wegen. Zoals ook in de stukken staat
en tijdens de commissievergadering is erkend, bieden zowel
een komomleiding om Dierdonk als de aanpak van het huidige
tracé een goede verkeerskundige oplossing voor de toekomst.
Hiermee is het niet nodig om de zevende trede van de Ladder
te betreden en komen wij niet toe aan de aanleg van nieuw
asfalt. Zeker niet nu het een natuurgebied betreft.
Ten tweede heerst er nog onduidelijkheid, waardoor het
volgens D66 op dit moment nog niet opportuun is om
een voorkeursalternatief te kiezen. Zo zijn de kosten van
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Omleiding N279: Voorlopig
het laatste hoofdstuk?
Tijdens de gemeenteraadsvergadering
van 30 mei heeft de meerderheid van
de raad ingestemd met een omleiding
om Dierdonk. D66 heeft hier niet mee
ingestemd.
D66 ziet weldegelijk het belang
van doorstroming van het verkeer.
Alhoewel de doorstroming van de
N279 ter hoogte van Helmond voldoet,
konden wij dan toch instemmen met
de aanleg van ongelijkvloerse kruisingen om de weg toekomst
bestendig te maken. Dit geeft tot 2040 voldoende capaciteit
en een verdubbeling van de weg is daarmee niet aan de
orde. Voor D66 is het belangrijk dat de N279 2x1‑baans is en
blijft. D66 heeft ten aanzien van de omleiding om Dierdonk
alle voor- en nadelen afgewogen. Voor ons waren er nog veel
open eindjes. Een drietal punten zal ik hierna noemen:
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alle maatregelen nog steeds onbekend en zijn ook de
milieueffecten voor de wijken nog niet doorberekend. Wij
vinden het daarom te vroeg om nu al een keuze te maken
voor een omleiding bij Dierdonk en willen dat beide opties
worden meegenomen in het vervolgproces.
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Ten derde onderstrepen wij het belang van een aanvullend
pakket voor leefbaarheid. Goede aanvullende maatregelen
moeten voorkomen dat de situatie slechter wordt dan
de huidige situatie. De toezegging van de provincie om
aanvullende maatregelen te nemen, vinden wij echter
weinig concreet. Gaan we bijvoorbeeld uit van de maximale
geluidwaarden of moet het geluidsniveau gelijk blijven? We
hebben al vernomen dat de provincie niet meer voornemens is
om stil asfalt aan te leggen, ondanks dat er meer geluid wordt
verwacht. Ondertussen blijft het huidige tracé bij Dierdonk
gewoon liggen en wordt de zo gevreesde tangconstructie
waarheid. We hadden dan ook graag gezien dat de inwoners
van Dierdonk bijvoorbeeld via een enquête om hun mening
was gevraagd.
Kortom, met de huidige informatie is D66 er niet van overtuigd
dat het aanleggen van een extra weg aan de andere zijde van
Dierdonk een goede keuze is. Wij zijn er nog steeds niet van
overtuigd dat het bestaande tracé geen uitkomst biedt.
Vriendelijke groet,
Jochem van den Bogaard, Burgercommissielid D66
jochem.vandenbogaard@d66helmond.nl
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Tai Chi, ontspanning van lichaam en geest
Wilt u ook gezond bewegen?
Kom dan meedoen met de cursus tai chi in Dierdonk.
(in samenwerking met de wijkvereniging Dierdonk)

Waarom tai chi?

Door het beoefenen van tai chi
worden o.a. de gewrichten soepeler,
de bewegingen vloeiender en de
lenigheid
verhoogd.
Bovendien
zorgt tai chi voor meer balans en
evenwichtsgevoel, waardoor het ook
werkt als valpreventie. Onderzoek
heeft aangetoond dat door het regelmatig beoefenen van
tai chi de botten sterker worden, de bloeddruk lager wordt,
het immuunsysteem verbetert en klachten van mensen met
fybromyalgie verminderen. Bovendien is tai chi plezierig om
te doen.
De tai-chi-oefeningen worden staand in een langzame
en vloeiende beweging uitgevoerd. Tai chi wordt ook wel
een bewegende meditatie genoemd. Het heeft dan ook
alle voordelen van mediteren, zoals stressvermindering,
ontspanning, rustgevendheid, verhoogde concentratie,
opmerkzaamheid en een verhoogde bewustwording.
In tai chi is een goede lichaamshouding de basis om te kunnen
ontspannen en de cursisten worden hierop individueel
gecorrigeerd. Hierdoor komt een bewustwordingsproces
op gang en de cursist gaat zelf steeds beter voelen hoe een
goede lichaamshouding opgebouwd en in stand gehouden
kan worden, waardoor spanningen in het lichaam losgelaten
kunnen worden.

Wat is tai chi?

Tai chi is een oud Chinees systeem van oefeningen waarin
de ontspanning van lichaam en geest centraal staan. Van
oorsprong maakte tai chi deel uit van de krijgskunst, maar

tegenwoordig wordt het vooral beoefend voor de meditatieve
ontspanning die de gezondheid bevordert. De tai chi die
gegeven wordt, is de klassieke korte vorm, yang-stijl, van
Cheng Man Ching.

Voor wie en door wie?

Tai chi is geschikt voor alle leeftijden en kan al vanaf de eerste
les zelfstandig beoefend worden.
De tai chi lessen worden gegeven door Jacqueline Thielen. Zij
beoefent al ruim 24 jaar tai chi.

Benodigdheden?

Het enige wat nodig is voor het beoefenen van tai chi is
loszittende, gemakkelijke kleding en platte schoenen met een
soepele zool.

Cursusprogramma seizoen 2017 - 2018

De lessen worden wekelijks op dinsdagavond gegeven in
Parkzicht (Dierdonkpark 6 in Helmond).
Er is geen les op 17 oktober, 5 en 26 december, 2 januari, 13
februari, 3 april, 1 mei en 22 mei. Dinsdag 5 september is er
een introductieles. Na de introductieles beslis je of je deel
gaat nemen aan de beginnerscursus.
Introductieles:
Beginnerscursus:

€ 7,- 5 sept. 2017,
18:00-18:45 uur
€ 245,- 12 sept. 2017 t/m 3 juli 2018,
18:00-18:45 uur (35 lessen)
Gevorderdencursus: €252,- 5 sept. 2017 t/m 3 juli 2018,
18:45-19:30 uur (36 lessen)

Aanmelding

De cursussen tai chi zijn bedoeld voor leden van Wijk
vereniging Dierdonk. Geef je op door een e-mail te sturen met
je naam, adres en telefoonnummer onder vermelding van ‘tai
chi Dierdonk’ naar jacquelinethielen@hetnet.nl of te bellen
naar 0492-524250 of 06-83148678. Kijk op de website voor
meer informatie: www.taichimovement.nl

Aanmeldformulier wijkvereniging?
o Ik wens lid te worden van Wijkvereniging Dierdonk
o Ik wil meedoen als vrijwilliger bij activiteiten
o Ik mag gebeld worden als er assistentie nodig is
Naam:
.........................................................................
Adres:
.........................................................................
Postcode: ....................................................
Tel.:
....................................................
Gezinssamenstelling
voorletters roepnaam geboortedatum m/v achternaam

Datum: ............................
Handtekening:
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MoetNiks mededelingen
In afwijking van andere jaren …

Op veler verzoek aan het bestuur van ‘MoetNiks’ is een
paar maanden geleden gestart met een proef, te weten:
petanquen (buiten op de promenade) en koersballen (binnen
in Parkzicht) gelijktijdig op de woensdag vanaf 10.00 uur tot
12.00 uur.
Beste Dierdonkers een extra uitbreiding dus van een activiteit.
Schroom niet en speel een ‘balletje’ mee; goed voor spieren
en ledematen. Mogen wij u als ‘MoetNiks’ ook begroeten?

De kosten voor de barbecue bedragen € 14,00 per persoon.
U kunt zich tot uiterlijk vrijdag 7 juli a.s. opgeven bij
Jeanne, Rhulenhofweide 10. Graag envelop met naam,
telefoonnummer en het geld. U kunt zich ook opgeven voor
alleen deelname aan de barbecue.

Dinsdag 25 juli ‘Dagfietstocht’ vertrek om 10.00 uur

In week 30 wordt er een nieuwe vloer gelegd in Parkzicht.
Daarom kunnen wij op woensdag 26 juli niet binnen voor
koersbal en (toiletten) voor petanquen (buiten). Daarna is
alles weer beschikbaar.

Vertrek 10.00 uur bij Albert Heijn. Na ongeveer 15 km stoppen
we voor koffie en gebak. Voor de volgende tussenstop kunt u
zelf een lunchpakket meenemen. Na de lunch vervolgen we
de mooie route en is er een terras met iets te drinken.
Daarna fietsen we naar het dineradres.
Deelnameprijs is € 20,00 per persoon. Niet-fietsers kunnen
rechtstreeks aansluiten bij het diner voor € 15,00 per persoon.
Opgeven uiterlijk 16 juli bij Jeanne (512516), Rhulenhofweide
10. Graag envelop met naam, telefoonnummer en het geld.

Jeu De Boules (petanque) Toernooi

Dinsdag 22 augustus derde korte fietstocht

Let op: op woensdag 26-7-2017 spelen we niet i.v.m.
nieuwe vloer in Parkzicht

Op woensdag 12 juli is er vanaf 13.30 uur het jaarlijks Jeu de
Boules Toernooi met aansluitend om 17.00 uur een Barbecue.
Let op: i.v.m. het toernooi gooien we het programma om en is
er ’s morgens géén koersbal en/of petanquen.

Deze fietstocht is ongeveer 25-30 km lang. We vertrekken om
10.00 uur bij de Albert Heijn.

Dinsdag 19 september vierde en laatste korte fietstocht

Deze laatste korte fietstocht is ongeveer 25-30 km lang. We
vertrekken wederom om 10.00 uur bij de Albert Heijn.

Activiteitenoverzicht
Datum of Periode

Activiteit

Plaats

Elke woensdag vanaf
Jeu de Boules / Petanque Jeu de Boules banen op
3 mei t/m 27 september
Promenade bij Parkzicht
Woensdag 12 juli
Petanque toernooi
Vooraf aanmelden
(zie nadere aankondiging)
Dinsdag 25 juli
Dagfietstocht
Vooraf aanmelden
(zie nadere aankondiging)
Dinsdag 22 augustus
Derde korte fietstocht
Omgeving Dierdonk
Dinsdag 19 september
Vierde korte fietstocht
Omgeving Dierdonk
Woensdag 27 september Laatste speeldag 
Jeu de Boules banen op
Jeu de Boules / Petanque Promenade bij Parkzicht
Woensdag 4 oktober
Start Koersbalseizoen
Parkzicht
Donderdag 5 oktober
Start Computerinloop
Parkzicht
Contactpersonen: Jeanne de Jong tel: 512 516
Joke Nieuwhoff tel: 518 474
Wim Claassen tel: 559 737
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Toelichting

Van 10.00 uur tot 12.00 uur
Aanvang 13.30 uur Parkzicht
Vertrek 10.30 uur Albert Heijn
Vertrek 10.00 uur Albert Heijn
Vertrek 10.00 uur Albert Heijn
Van 10.00 uur tot 12.00 uur
Van 10.00 uur tot 12.00 uur
Van 10.00 uur tot 12.00 uur
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Timeless Jubileum

Bernhardstraat 15
5761 BH Bakel
0492-386262

Lekker slapen.

Vlak 2795,-

1599,-

De normaalste zaak
van de wereld.

alle maten

Elektrisch
verstelbaar 3815,-

Geheel compleet

2499,alle maten

Vakmanschap
sinds 1884

Al 133 jaar
gegarandeerde
kwaliteit

Stabiel
ligcomfort
over de gehele
breedte

Uitvinders
van de
CombiSpring®

Duurzaamheid,
ondersteuning
en ventilatie

Ş Originele
Combispring® matras
Ş ť 

Ş
 ťy 
Ş E ťŧť
Ş Draadloos elektrisch
verstelbaar
Ş Hoogwaardige
EŦ  

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

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

Ook verkoop van 2e hands ﬁetsen.

Uw erkend installatiebedrijf voor o.a.
•
•
•
•
•
•

 0492 - 55 94 28 / 06 - 481 91 606
Edwin Raats
Trambaan 4
Helmond - Brouwhuis

Service & onderhoud cv
Airco systemen
Waterontharders
Complete badkamers
Loodgieterswerkzaamheden
Duurzame energie

Gratis haal- en brengservice voor Dierdonk!
U
h nh id
i l

Schoonheidssalon

yentill

Aanbieding

Juni, Juli en Augustus 2017
yv

Mini behandeling
voor € 20,00

D

K

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

www.deinstallatieman.nl

Cadeaubon vanaf € 10,00
0

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

Het Fotodier seizoen is weer ten einde
Komend seizoen gaan we weer een
expositie houden. Deze keer zijn we
terug in Parkzicht. Meer informatie
hierover volgt binnenkort.
Afgelopen seizoen hebben we weer
veel diverse, interessante en nieuwe
onderwerpen behandeld.

Als je wilt meemaken hoe het is om
bij onze fotoclub te zijn, kom dan
zondag 27 augustus naar onze intro
ductiewandeling. We vertrekken om
12:00 uur vanaf Parkzicht, Dierdonkpark
6. Als je interesse in onze club hebt, kan
je op deze middag met ons meelopen.
Fotodier wenst iedereen een mooie,
zonnige en fotogenieke vakantie.
Groeten Steven Langewouters,
voorzitter Fotoclub Fotodier.

Dit seizoen hebben we onder andere
Macro/vlinderfotografie bij de Vlinder
safari in Gemert, sportfotografie bij
de Crasy Cross in Bergeijk, landschaps
fotografie bij Natuurpoort Nederheide in
Milheeze, een Workshop flitsfotografie
in de Warande en een thema-uitje com
positie in centrum Helmond mogen
meemaken.
Tijdens de clubavonden hebben we onze
foto’s van het voorgaande clubuitje
besproken en werd er vaak een kleine
presentatie over het eerstvolgende
clubuitje gegeven. Meestal door één
van onze clubleden.

Gazet juli/augustus 2017
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Al 90 jaar uw vertrouwde
witgoedspecialist

WASMACHINE

Wij hebben alles op het gebied van wassen &
drogen, keuken en inbouw apparatuur.
Door de 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.

•
•
•
•
•
•
•
•

energieklasse A+++
inhoud 8 kg.
1400 toeren
display met resttijdindicatie en startuitstel
koolborstelloze motor:
zeer stil en 10 jaar garantie
wasmiddeldoseeradvies
volledige waterbeveiliging
WA Trend 7180

649.-

449.-

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

euro

A++

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

0492 - 51 78 61
•
•
•
•
•

Schoolstraat 25
5761 BV Bakel
Telefoon 0492-343878
Ook voor particulieren!

HENK HUIJSMAN
O P T I E K

Puincontainers
Afvalcontainers
Zandcontainers
Opslagcontainers
Inboedelcontainers

Optiek
mode
op z’n
best

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

Oogmeting
+
Reparaties
GRATIS

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

Voor BRILLEN en CONTACTLENZEN
Geopend: dinsdag t/m zaterdag

Naar de Efteling met basisschool Dierdonk

Een jubileumjaar verdient een speciaal
schoolreisje. Daarom vertrokken er op
15 juni tien goedgevulde bussen richting de Efteling. Hoe deze dag beleefd
werd van groep 1 tot en met groep 8?
Lees en bekijk het hieronder, in de verslagen van verschillende groepen.
Door groep 1-2 D
Eindelijk werd het 15 juni, we telden
al zó lang af! Op schoolreis naar de
Efteling... met de BUS! Al na 10 minuten
werd er gevraagd of “we er al waren?”,
maar dat duurde nog wel even. Na een
goed uur (file onderweg) spotten we de
spitse torens van de entree. Efteling, we
komen eraan!
Het was een geweldige dag, met zoveel
vriendjes en vriendinnetjes en al die
juffen en meesters, papa’s en mama’s.
Het was wel warm, maar in de schaduw
van het sprookjesbos hebben we alle
sprookjes gezien waar we al weken naar
geluisterd hebben in de klas.
De dag was echt veel te kort, we
wilden nog zoveel doen! Maar terug in
de bus merkten we pas hoe moe we
warennnnnzzzzzz.....
Door Emma en Noor, groep 4 B
Het was gezellig in de Efteling. We zijn
in veel attracties gegaan en het was een
mooie dag.
Het was best lastig om de kaart te lezen
maar we hadden toch veel plezier.
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Door groep 5/6 C
Wij gingen met de bus
naar de Efteling, het was
best lang rijden. Maar uit
eindelijk waren we daar.
We hadden op school
groepjes gemaakt en je
mocht met je groepje
rondlopen met ouders.
Er waren leuke acht
banen zoals de Baron,
Joris en de Draak, Python
en de Vogelrok. Verder
zijn we ook nog in de Carnaval Festival
geweest en hebben we een heerlijk ijsje
gekregen. Ook hebben we Klaas (van
Klaas kan alles) gezien! Het was een
super leuke dag.
Door groep 7 B
Omdat het een jubileumjaar is, mochten
we met de hele school tegelijk naar
de Efteling. We gingen met 10 bussen
en het was heel druk op de weg. In
De Efteling gingen we in groepjes met
een begeleider het park in, de meeste
kinderen wilden in de Baron. Er waren
ook kinderen, die wilden daar niet in en
die gingen andere dingen doen. Het was
een leuke dag, ‘gewoonweg top’!
Door Frenzo en Florian, groep 8A
Donderdag 15 juni gingen we naar de
Efteling. We gingen met de bus. Toen
we bij de Efteling waren moesten we
nog heel even wachten tot de poort
open ging. Alle kinderen gingen naar
hun groepje. Daarna gingen de groepjes
met hun leider door de Efteling lopen
en in attracties. Om half 5 moesten de
groepen 3 t/m 8 weer verzamelen om
terug naar school te gaan. Het was een

heel leuk schoolreisje. Het was allemaal
omdat de school 20 jaar bestaat!
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Steun de Dierdonk Dagen 2017
Een nieuwe groep enthousiaste vrijwilligers heeft de
organisatie van de DierdonkDagen (8, 9 en 10 september
2017) opgepakt. Het bestuur van wijkvereniging Dierdonk
waardeert en steunt hen van harte.
We helpen financieel en via deze weg willen we de groep van
15 wijkbewoners al hartelijk danken. Ze hebben een sluitende
begroting mede omdat ze veel sponsors hebben gevonden en
de nieuwe plannen zijn goed doordacht. Kort samengevat zijn
er 5 speerpunten te noemen:
1: de feesttent wordt in ere hersteld.
2: succesnummers staan ook dit jaar op het programma.
3: NIEUW is de zeskamp op zondag.
4: de meeste activiteiten zijn gratis toegankelijk
5: facebook pagina en website voor info en inschrijven:
Https://mrommelse3.wixsite.com/ddinschrijf
Het succes hangt ook af van u. Geef de DierdonkDagen
2017 een kans door deel te nemen aan bekende en nieuwe
activiteiten. Laat de organisatie niet in de steek en kom
genieten in september.

Tussen Kunst en Quisine
Mei 2018 bestaat de wijk 25 jaar en dat willen we vieren
met een nieuw evenement. Het initiatief is genomen door
wijkbewoonster Cyndi Donkers. Het idee voor dit evenement
is omarmd door de wijkvereniging en onder die vlag wordt het
verder georganiseerd. Omdat het accent ligt op kunst en food
hebben we het evenement als naam meegegeven “Tussen
Kunst & Quisine”.
Het is een evenement voor en door de wijk, dus daarom
zoeken wij nog een aantal enthousiastelingen die willen
helpen dit verder mee te organiseren.
Het evenement bestaat uit een avond voor de sponsoren
waar mooie kunstwerken worden geveild. Daarnaast zal
er op zondag een kunstroute door de wijk plaatsvinden,
gecombineerd met standjes op het gebied van eten en
maatschappelijke producten, aangeboden door mede
wijkbewoners. Ook worden er leuke kleine workshops en/of
proeverijen georganiseerd op het gebied van Kunst & Quisine.
We willen een sfeer neerzetten waar mensen en ondernemers
elkaar treffen in een “feel good” omgeving.
Heb jij affiniteit met kunst, cuisine, organiseren, financiën,
PR etc. en vind je het leuk om dit evenement mede te
organiseren dan graag aanmelden op het volgend mailadres:
secretariaatwijkvereniging@dierdonk.nl. Een mail mag ook
als je niet echt mee wilt organiseren, maar wel hand- en
spandiensten wilt verlenen.
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Dierdonk 3D: Vrijwilligersfeest
Ja, ja. Het is uw geheim agent
gelukt. Party-crashen bij het
vrijwilligersfeest was, is en
blijft leuk. De ultiem plek voor
mij want normaal moet ik veel
moeite doen om vrijwilligers
in Dierdonk te vinden en in het
zonnetje te zetten. Op 2 juli
werd dat door de besturen van
de wijkraad, Parkzicht en de
wijkvereniging gedaan.
Zo’n 50 vrijwilligers werden getrakteerd op een feest om hen
te bedanken voor de inzet het afgelopen jaar. Ze verzamelden
zich bij Parkzicht. In groepen moest naar Aarle-Rixtel worden
gefietst. Onderweg moesten 10 opdrachten vervuld worden.
Foto’s maken op rare plekken en met vreemde voorwerpen.
Ik heb enkele foto’s weten te bemachtigen. Op deze pagina
een impressie.
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Na aankomst bij het Culinair Centrum werd het spel ‘Kraak de
Code’ gespeeld. Veel vragen over Dierdonk en uiteindelijk de
code ontcijferen van het koffertje (met de prijs). U begrijpt dat
ik ver gekomen ben maar ik verklap niet of ik bij de winnende
groep zat...
De hersenkrakers zorgden wel voor de nodige honger en
dorst. De barbecue werd dan ook erg gewaardeerd door de
aanwezigen. Kortom, het was een geslaagde bedankmiddag.
En wie weet zijn er volgend jaar nog meer vrijwilligers
die bedankt kunnen worden. De nieuwe organisatie van
de Dierdonkdagen 2017 bestaat immers uit 15 nieuwe
vrijwilligers en er komt een unieke activiteit voor het 25-jarig
bestaan van Dierdonk. In mei 2018 is het namelijk tijd voor
‘Tussen Kunst & Quisine’.
Vrijwillige groeten van

geheim agent pd7
geheimagentpd7@gmail.com
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De nieuwste trends terrastegels 2017

TEGELVLOEREN – WANDTEGELS
HOUTENVLOEREN - LAMINAAT - PVC
VLOERVERWARMING - INSTALLATIE
COMPLETE BADKAMERS - SANITAIR
TEGEL OUTLET - TUIN - TERRAS

ALLES ONDER 1 DAK !
Pag 34 konin s voo

v

rraadbehang pdf

1

2014

ENGELSEWEG 200 A T.0492792499 HELMOND

Altijd

25%

Zomer keuze menu 3 gangen € 21,50

aad behang
rr
o
o
v
p
o
g
Kortin

Konings

voor Verf en Behang

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

De redactie wenst iedereen een

Wilt u 4 gangen € 24,75 ( soep als tussengerecht)

Voorgerechten

•
•
•
•
•

Roulaux van Carpaccio
Vitello Tonato
Garnalenkroketjes, en een licht pittige cocktailsaus
Geitenkaas, gekarameliseerd met honing en een vijgencompote
Tomaten of Courgettesoep,

naar keuze met spekjes of gehaktballetjes

Hoofdgerechten

•
•
•
•
•

Kalfsbrochette, met gebakken champignons en een honing tijmsaus
Diamanthaas, met een rode portsaus
Fish & Chips, met een ravigotesaus
Heekfilet, met een romige saus van salie
Scampi’s, met pasta in een romige tomatenknoflooksaus

Dessert

• Aardbeien Romanoff, met vanille ijs
• Vanille Parfait, met een saus van rood fruit
• Chocolade Brownie en Chocolademousse,
met een canule van slagroom

Asdonkseweg 6 Aarle-Rixtel 0492 - 550 871 info@gasterijdenheikant.nl

Het verlaten eiland
Het was vakantie en bloedheet. Heel
vroeg in de ochtend waren Gees en
Jafar al naar hun strandje bij het meer
gevaren, een plekje dat zij gevonden
hadden en waar niemand van wist. Ze
hadden er een boomhut gebouwd waar
ze de schatten bewaarden die ze uit het
water hadden opgevist. Maar vandaag
hadden ze niks anders gedaan dan in het
water liggen. Te warm.

Laat in de middag werd Jafar wakker uit
een diepe slaap. Even wist hij niet waar
hij was. Hij schoot overeind. Tot zijn
verbazing was de zon weg. Het leek wel
alsof iemand het licht had uitgedaan,
zo donker was het opeens. Jafar moest
denken aan wat zijn moeder ’s morgens
had gezegd: ’Er is onweer voorspeld.
Dus meteen naar huis komen als de
lucht betrekt.’ Nu kwam dat onweer
eraan. Niet alleen joegen er donkere
wolken langs de hemel, er was ook een
flinke wind opgestoken. Jafar krabbelde
overeind.
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’Gees, waar ben je? We moeten naar
huis!’ Er kwam geen antwoord. In plaats
daarvan hoorde Jafar een wild geblaf.
Hij rende ernaartoe. Gees stond aan de
rand van het water. Een hond sprong als
een bezetene om hem heen. ‘Hoorde
je me niet roepen?’ hijgde Gees. ‘Kom
mee, die hond wil ons mee hebben…
misschien is er iets ergs gebeurd met
zijn baas.’ ‘Ja maar…,’ aarzelde Jafar, ‘het
gaat onweren.’ De hond sprong opeens
in het water. ‘Kijk daar!’ riep Jafar. ‘Daar
ligt een bootje in het water!’ ‘Kom mee!’
Gees stond al in het water.
Meteen zwemt Gees naar het bootje. In
het omgeslagen bootje ziet hij iemand
liggen. Hij schreeuwt: ‘Jafar, kom kijken,
er ligt hier iemand in het bootje’. Zo
snel als een speer komt Jafar naar het
omgeslagen bootje toe zwemmen. Als
Jafar in het bootje kijkt huivert hij van
schrik...’Wat moeten we nu doen!?’
De hond komt blaffend aan zwemmen
met een stuk touw. ’ik kijk of hij nog
ademt’ fluistert Gees. ‘Hij ademt nog!’
roept Gees opgelucht. ‘We moeten hulp
halen, voor het te laat is.’ zegt Jafar.
’we kunnen hem toch niet aan zijn lot
overlaten?’ roept Gees verbijsterd. ‘Oké,
ik heb een pl..’ Jafar kan zijn zin niet
afmaken want de hond begint ineens
keihard te blaffen. Dan volgt er een
denderende klap. Onweer!’ roept Gees
geschrokken. ‘Ik zei het toch!’ Roept
Jafar. Er volgt nog een klap gevolgd door
een vallende boom. ’Wat een chaos! we
moeten het water uit!’ schreeuwt Jafar
bang. ‘En die man dan?’ vraagt Gees.
We binden het touw aan het bootje
en trekken hem mee naar de kant!’
Vliegensvlug pakt Gees het touw van de
hond en bindt het vast aan het bootje.
’En nu trekken!’ schreeuwt Gees. Samen
met Jafar trekt hij de boot naar de kant.
Als ze aankomen, rennen ze met het
bootje naar hun boomhut gevolgd door
de hond. Als ze in de boomhut zijn, pak
ken ze de verbanddoos en gaan bij de
man zitten. Na een halfuur schrikken
Jafar en Gees op. ‘Hij wordt wakker!’
fluistert Gees. ‘Hallo? Waar ben ik?’
vraagt de man half wakker. Dan leggen
ze alles uit, hoe ze hem hebben gered.
Gees vraagt: ’hoe bent u hier beland?’
‘nou ik had ruzie met iemand, ik viel
in dat bootje maar toen begon het te

stormen, ik raakte bewusteloos en nu
ben ik ineens hier!’ legt de man uit.
‘Waar woont u?’ vraagt Gees. ‘Ik woon
niet ver weg, maar nu moeten we
opschieten voor het te laat is!’ ‘Te laat
voor wat?’ fluistert Jafar bang. ‘Voor
alle bomen omvallen, en er ongelukken
gebeuren.’ Vertelt de man. ‘en trouwens
mijn naam is Albert.’ zegt de man.
‘Oké, wij heten Jafar en Gees, maar nu
moeten we opschieten. Kom!’ met zijn
drieën en de hond rennen ze naar het
bootje.
Als ze na tien minuten varen aankomen
bij een huis, roept de man: ‘kom snel
naar binnen!’ Als ze binnen zijn gaat
alles heel snel. De man pakt Jafar en
Gees bij de arm en sleurt ze mee naar
een donkere kelder. ’Wat gebeurt er?’
schreeuwt Gees. De politie zoekt me al
heel lang, maar dankzij jullie hulp ben ik
ontsnapt en, als jullie vrij zijn gaan jullie
naar de politie en dat gaat dus mooi niet
gebeuren! Moehahahahaha!’ Na een
tijdje horen ze de voetstappen langzaam
weg gaan, en dan horen ze een deur. ‘Hij
gaat weg! Kom op we moeten een plan
verzinnen.. ‘ zegt Jafar. na een tijdje zegt
Gees: ‘Ik heb het!’
Even later kruipen ze door het
openstaande raam dat Gees heeft
ontdekt. Als ze weer buiten staan
rennen ze snel naar het politiebureau.
‘Kom snel, voor hij weer wakker wordt
en ons ontdekt!’ roept Gees.
Half uur later..

‘Hij is opgepakt yes!!’ ‘dankjewel heren,
we zoeken deze man al heel erg lang,
hij is een bekende crimineel.’ Samen
lopen Gees en Jafar naar huis. ‘Hebben
jullie het leuk gehad?’ vraagt Gees zijn
moeder. ‘Ja, het was wel leuk.’ zeggen
de jongens terwijl ze lachend weglopen.
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Kleurplaat

Doodles gifts op www.yoursurprise.nl		
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Doodles wenskaarten op www.greetz.nl.

Oplossingen op pag 29.
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U wilt uw woning goed en snel verkopen? Wij hebben de kopers!
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De hobby van … Jan van Aert
We interviewen dit jaar de fractievoor
zitters van de Helmondse politieke
partijen in de gemeenteraad.
Deze maand de fractievoorzitter van
HelmondAktief, onze wijkgenoot Jan
van Aert.
Tennis
Eén hobby van Jan van Aert is mij wel
bekend: tennissen! Maar mij verbaast
het aantal keren per week dat Jan op
de baan een balletje slaat! Zowel in
het voorjaar als in het najaar speelt hij
(senioren-)competitietennis met, zoals
hij het zelf noemt, “de grijze golf” van
tennisvereniging HTV. En om voldoende
conditie en vaardigheid te hebben staat
hij drie keer per week ’s morgens op de
tennisbaan.
San Marcos
Maar waar Jan zijn hart aan verpand
blijkt te hebben is de stedenband tussen
Helmond en San Marcos in Nicaragua.
Vanuit zijn raadslidmaatschap stapte
hij zeven jaar geleden in de (raads)com
missie Internationale betrekkingen die
o.a. de stedenbanden van Helmond
met de buitenlandse zustersteden op
bestuurlijk niveau bestierd. San Marcos,
waarmee Helmond een stedenband
is aangegaan toen Nicaragua nog een
echt derde wereldland was, heeft het
hart van Jan geraakt. Inmiddels is hij
toegetreden tot het landelijk bestuur
van de organisatie die overkoepelend
werkt voor de tien gemeentes met

heeft hij ook al drie keer vanuit zijn rol
als commissielid Internationale Betrek
kingen geschreven over San Marcos.
Hij vindt het belangrijk om de goede
resultaten van de stedenband met de
Midden-Amerikaanse stad be
kend te
maken. Via projecten wordt al jarenlang
gewerkt aan het bereiken van de z.g.
millenniumdoelen waarbij in dit geval
de doelen “alle kinderen naar school”,
“schoon water” en “meer eerlijke han
del en economische ontwikkeling” cen
traal staan.
Samenwerken
Dat bereiken van doelen gaat echt
in samenwerking met de plaatselijke
bevolking. Was vroeger ontwikkelings
werk het brengen van geld naar arme
werelddelen, tegenwoordig is ontwikke
lingssamenwerking het overbrengen
van kennis en kunde op de plaatselijke
bevolking opdat de mensen daar het
zelf kunnen uitbouwen. Jan zegt: “We
doen het allemaal met de gemeente
daar in overleg. Zij geven zelf aan wat
nodig is. Kennisuitwisseling is nu het
belangrijkste. Inmiddels is Nicaragua
het meest stabiele land in de omgeving
daar en dat uit zich ook in de stijgende
welvaart”. Zo zullen binnenkort twee
Helmondse ambtenaren hun collega’s in
San Marcos gaan helpen een toerisme
beleidsplan te maken. Eerder was er
zo’n samenwerking voor belastingen en
infrastructuur. Ook is er een afvalbeleid
ontstaan waarvoor ambtenaren uit
San Marcos in Helmond “op stage” zijn
geweest.

een stedenband met een plaats uit
Nicaragua: Stichting Landelijk Beraad
Stedenbanden Nederland Nicaragua.
Deze stichting geeft o.a. boekjes uit over
de projecten. Jan maakt deel uit van het
campagneteam.

Schoolgaan
Een van de meest geslaagde projecten
betreft schoolgaande kinderen. Inmid
dels bereikt het alle kinderen uit San
Marcos. Veel kindjes gaan naar scholen
die met hulp van Helmond en een andere
partnerstad Jena (Duitsland) werden
gebouwd. De kinderen krijgen ook rug
zakjes met de schoolbenodigdheden,
er is voor hen een maaltijd tussen de
middag en ook de schoolkosten worden
betaald met bijdragen uit Helmond en
Jena tezamen met het stadsbestuur van
San Marcos zelf.

Artikeltjes in de Gazet
U kent Jan van Aert vast en zeker ook
van de politieke columns die elke maand
in deze Gazet staan. In deze columns

Vierde bezoek
Binnenkort gaat Jan voor de vierde
keer naar San Marcos. Nu vanuit het
campagneteam. Het is hard werken
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daar! Van zeven uur ’s morgens tot tien
uur ’s avonds zijn er officiële bezoe
ken, onderhandelingsgesprekken en
andere plichtplegingen. Samen met
de andere partnersteden Jena en Biel
(Zwitserland), stelt Helmond het biogasinstallatieproject centraal. In navolging
van het Helmondse plan 2000 bomen in
de stad te planten, wil ook San Marcos
2000 nieuwe bomen plaatsen.
HelmondAktief
We zijn amper toegekomen aan de
politieke “kleur” van Jan van Aert. Sinds
twee jaar is Jan de fractievoorzitter
van HelmondAktief, de partij die door
Theo van Mullekom bekend werd.
Voor de verkiezingen van 2014 sloot
Jan zich bij deze partij aan. De vier
jaren daarvoor zat hij in de raad voor
Trots op Nederland maar deze is uit
elkaar gevallen. Jan blijkt in 2002 door
Pim Fortuijn geïnspireerd te zijn om
de politiek in te gaan. Voor Leefbaar
Nederland stond hij op plaats acht
maar door een controverse tussen met
name Jan Nagel en Pim Fortuijn viel die
partij al voor de verkiezingen uit elkaar
en ontstond de lijst Pim Fortuijn. Veel
later benaderde Rita Verdonk Jan van
Aert om voor haar partij een Helmondse
afdeling op te richten. Wat de toekomst
van HelmondAktief en Jan als politicus
zal zijn is nog ongewis maar duidelijk
is dat de voorkeur van Jan uitgaat naar
seniorenbeleid…
Wilt u meer weten over de stedenband
met San Marcos? Kijk dan eens op
www.helmond-sanmarcos.nl Laat de
passie van Jan van Aert u ter inspiratie
zijn!
Mirjam van der Pijl
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Dierdonkdagen 2017
Zoals aangegeven in de Gazet van juni 2017 gaan de Dierdonkdagen dit jaar door! En
jullie mogen hier bij zijn! Een geweldig weekend vol sport, spel en feest waarmee we
de bewoners van Dierdonk bij elkaar willen brengen.
We hebben een programma in elkaar gezet waar voor iedereen, jong en oud, wel een of meerdere activiteiten te vinden
zijn waar aan deelgenomen kan worden. Van knutselen tot
darten en van jeugddisco tot feestavond. Het is een weekend
vol activiteiten in en rond de tent.

Op de volgende pagina’s zijn de activiteiten weergegeven en
is aangegeven hoe je je kunt inschrijven.
Onderstaand top programma is een uitstekende kans om
weer eens wat samen met andere bewoners van Dierdonk te
ondernemen. Dus.... heel graag tot september!

Wij willen iedereen dan ook uitnodigen om zich in te schrijven
/ kaarten te kopen voor de Dierdonkdagen, welke worden
gehouden op 8, 9 en 10 september. Wees er snel bij! Voor
alle activiteiten is een beperkt aantal kaarten / inschrijvingen
beschikbaar.

Tot de volgende Gazet,
‘team Dierdonkdagen’

Vrijdag

Zaterdag

Dierdonk got talent

Voetbal 4x4

Jeugddisco
Zaterdag

Zaterdag

7-miles run

Darts

½ 7-miles run

Zaterdag

Zaterdag

Jeu de boules

Voetbal 4x4

Zaterdag

Zondag

Dance workshop

Zeskamp
Zaterdag

Feestavond in de tent
Met DJ Nick Lukassen
Met dank aan:
Wijkvereniging
Wijkraad
OSD
Aarts Interieurstoffering
Aram Clijnk BV
Autorijschool de Kimpe
Cafetaria de Smuller
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CFO Capabel
Delifrance Helmond
Duterloo Makelaardij
FOA Nederland
HG Makelaars
Hotel St. Lambert
Hubo Helmond

HvdR Holding BV
Installatiebedrijf Carlo Vlamings
Kapsalon Bart
Konsilo
Lutcia Maréchal Lightning
Natural Beauty Dierdonk
Nobra Cars Helmond

Plus ‘De Bus’
Praktijk voor fysiotherapie
Reigerlaan
Rovero
Tom Deelen Stukadoors
Van Beek Keukens
Van Loon loonadministraties

Nieuwsblad voor Dierdonk

op 8, 9 en 10 september
Toegangskaarten voor de feestavond verkrijgbaar bij AH Dierdonk.
Of bestel ze digitaal via onze facebook-pagina of scan de QR-code

Inschrijven voor de verschillende activiteiten kan met
dit formulier, digitaal via onze facebook-pagina of scan
de QR-code
Programma/inschrijven:
Vrijdag 8 sept 19:00 uur

– Jeugddisco + Dierdonk got talent (inschrijven via basisschool Dierdonk)
Zaterdag 9 sept 14:00 uur

– Knutselen + schminken (geen inschrijving nodig)
– MiniRun Hardlopen rond het DD-terrein (geen inschrijving nodig)
Zaterdag 9 sept 15:00 uur

– Dance workout met Unity Eight (geen inschrijving nodig)
– Voetbal 4x4 team van minimaal 4 personen
– Jeu de boules individueel
Zaterdag 9 sept 15:30 uur

– 7-Miles Run / ½ 7-Miles Run individueel
Zaterdag 9 sept 16:00 uur

– Darts individueel en/of Ouder-kind
Zondag 10 sept 12:00 uur

– Zeskamp team van minimaal 6 personen ( t/m14 jr / vanaf 15 jr)
Voor zeskamp: inschrijfgeld per team €15,00 (t/m14jr) €25,00 (va15jr), krijg je retour in
de vorm van consumptiebonnen
Naam: .............................................................................................................................
Email: .............................................................................................................................
Tel.nr: ……………………………… Leeftijd deelnemer(s): ..................................................
Doet mee met:
			

Jeu de boules / Darts (ind.) / Darts (ouder-kind) / 7-Miles Run / ½ 7-Miles.
Voetbal* / Zeskamp (t/m 14jr.)* / Zeskamp (vanaf 15 jr.)*
* teamnaam: .....................................................

De ingevulde formulieren kunnen worden ingeleverd op:
Vilsterendreef 11 of Zonnedauwsingel 37

Volg onze voorbereidingen en blijf op de hoogte van alle
nieuwtjes via onze facebook-pagina: Dierdonkdagen

Gazet juli/augustus 2017
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Voorkom ongevallen door te hoog groen
Voorkom als bewoner verkeers
onge
vallen door te hoog
groen in tuinen!
Twee jaar geleden heeft de wijkraad Dierdonk al aangegeven
dat we graag een verkeersveilige wijk willen hebben en
zeker ook willen houden.
Het groen in de tuinen groeit weer flink en daardoor ontstaan
er ter hoogte van kruispunten verkeersonveilige situaties.
Het groen wordt namelijk zo hoog dat er op kruispunten
geen zicht meer is op auto’s en (brom)fietsers vanuit andere
straten. Hier krijgen wij als wijkraad verschillende klachten
over van bewoners.
Uitgaande van een bestuurder van een auto mag het groen
op kruispunten niet hoger zijn dan 80 tot 100 cm. Is het
groen hoger, dan kan de bestuurder van de auto hier niet
meer overheen kijken en ziet bijvoorbeeld fietsende kinderen
of andere auto’s niet aan komen rijden omdat het uitzicht
belemmerd wordt. Hierdoor kunnen verkeersongevallen
gebeuren, wat we natuurlijk met z’n allen willen voorkomen.

Voor situatie

Op kruispunten waar het gemeentelijk groen te hoog is,
zorgt de gemeente er voor dat dit gesnoeid wordt. Als U
vindt dat dit op bepaalde punten niet goed genoeg is, kunt
U dit melden op de website van de gemeente bij: Melding
Openbare Ruimte.
Op veel andere locaties gaat het echter om groen in de
voortuinen van bewoners.
De wijkraad Dierdonk vraagt de bewoners dan ook om de
struiken in de voortuinen ter hoogte van kruispunten te
snoeien tot een hoogte van 80-100 cm, zodat in ieder geval
niet door te hoog groen verkeersongevallen plaatsvinden.
Dank aan iedereen voor de medewerking.
Op een enkele locatie hebben bewoners al gehoor gegeven
aan dit verzoek. Zoals u kunt zien op bijgaande foto’s is dit een
duidelijke verbetering voor de verkeersveiligheid.
Wijkraad Dierdonk

Na situatie

Lekker crossen in de bossen
Kinderen uit de wijk Dierdonk kunnen voortaan lekker cros
sen door de bossen bij de Coendersberglaan/Dierdonkse
Heide. Er is namelijk een jeugd-ATB-baan gerealiseerd door
Tourclub ‘81 uit Helmond. Het Wijkfonds van Rabobank
Helmond leverde een bijdrage. Op woensdag 12 juli om
12.00 uur is de officiële opening van de kersverse baan.
Arie Manders is voorzitter van Tourclub ’81, zeer actief in
het organiseren van wieleractiviteiten én frequent bezoeker
van de vergaderingen van de Wijkraad. Daar schuift
traditiegetrouw ook het Wijkfonds aan. Dus de link was snel
gelegd.
Sporten voor kinderen
‘Deze baan is er echt voor de kinderen’, vertelt Arie. ‘We
hebben als Tourclub ’81 een prachtige 10 kilometer lange
baan bij de N279. Maar de kinderen uit Dierdonk mogen niet
zonder begeleiding naar de baan. Dat vonden wij zonde, want
de jeugd heeft de toekomst. We vinden het heel belangrijk
om sportiviteit bij kinderen te stimuleren. Er is meer dan de
Ipad of telefoon.’
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Aangezien Tourclub ’81 inmiddels de nodige ervaring heeft
met de aanleg én het onderhoud van een ATB-baan, werd het
idee geboren om in Dierdonk een speciale kinderbaan van 1,3
kilometer aan te leggen. ‘Hier is goede sociale controle, ze
kunnen er zelf heen fietsen.’ De kinderen van de basisschool
in Dierdonk krijgen hier ook clinics aangeboden. ‘Bij de ope
ning komen de leerlingen van groep 6 en 7 fietsen. Je kunt
de baan met alle fietsen afleggen, dus ook met een gewone
kinderfiets.’ Overigens is de route ook heel geschikt voor
wandelaars of hardlopers.
Leefbare wijk
Wijkambassadeur Annemarie Hesemans nam de aanvraag
namens het Wijkfonds in behandeling. ‘Mijn collega Ellen en ik
waren meteen enthousiast. Een mooie en sportieve activiteit,
waar de hele wijk profijt van heeft.’ Ook de gemeente
Helmond en de Wijkraad hebben bijgedragen aan de baan. De
tourclub is verantwoordelijk voor het onderhoud. We helpen
mooie initiatieven die de leefbaarheid van de wijk verbeteren,
heel graag op weg.’

Nieuwsblad voor Dierdonk

4e Dierdonkquiz 2017, Vol = Vol !
Beste Quizzers van Dierdonk,
zoals jullie op de foto kunnen zien is het quizteam weer volop
bezig met de voorbereiding van alweer de 4de DierdonkQuiz.
Kosten nog moeite worden gespaard om ook van deze editie
weer een grandioos succes te maken. Zoals jullie van ons
gewend zijn zullen we ook dit jaar weer een grote diversiteit
aan onderwerpen hebben, waarbij natuurlijk een aantal doe
en buitenopdrachten niet zullen ontbreken.
Om jullie een klein beetje op de goede weg te helpen, zullen
wij vooraf als tips een paar cryptische omschrijvingen geven
welke van toepassing zijn op enkele categorieën quizvragen.
Deze tips zullen via onze facebookpagina bekend gemaakt
gaan worden. Ook zal hierop rond de vakantieperiode een
opdracht verschijnen waarmee de ingeschreven teams al
vast de eerste punten kunnen vergaren. Houd facebook de
komende maanden dus goed in de gaten.
Inschrijven voor dit fantastische evenement is mogelijk
vanaf 1 juli a.s. Let wel, wij kunnen slechts 25 teams deel
laten nemen dus wees er op tijd bij. Vol = Vol.
Rest ons om alle deelnemende teams alvast een fijne vakantie
toe te wensen zodat u uitgerust aan de 4e Dierdonk Quiz kunt
gaan deelnemen.
Quizteam Dierdonk

Groei & Bloei cursus Bloemschikken
Afdeling Helmond e.o. Bloemschikken
start met een nieuwe groep instromers
voor het najaar 2017.
Met de materialen (o.a. bakje, blad
groen, bloemen etc.) die u zelf mee
neemt, maken wij een bloemstuk vanuit
een thema. De technieken die daarvoor
nodig zijn, worden geoefend zodat u
uiteindelijk een mooi bloemstuk voor
thuis heeft.
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Najaarscursus Bloemschikken
5 lessen op: 13 september, 11 & 25
oktober, 8 november en 13 december
2017.
Kosten: €30,- voor leden van Groei &
Bloei en €45,- voor niet leden.
Tijdstip: van 20:00 uur tot 22:00 uur.
Locatie : Buurthuis de Fonkel :
Prins Karelstraat 123, 5701 VL Helmond.

De docente van deze instroomgroep is
Harma de Bie.
Aanmelden voor de cursus bij:
annelieskesselsdriessen@hotmail.com
of info@helmond.groei.nl.
Of bel naar 0492-514548
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Nu ook peuterspeelzaal in de natuur
‘PEUTERS IN HET WILD’

Kinderdagverblijf De Bereboot in Dierdonk start ‘peuters in het wild’, een
peuterspeelzaalgroep die zich bezighoudt met natuur en beweging.
Kinderdagverblijf De Bereboot verzorgt al meer dan 20 jaar professionele kinderopvang voor kinderen in de leeftijd
van 0 tot 13 jaar. KDV De Bereboot heeft zeeën aan buiten- & binnenruimte, een speelhal, een dierenweide en
moestuin. Het is gelegen aan een prachtig natuurgebied, de Bakelse Beemden, met mooie wandelpaden en het bos
op loopafstand. En dat alles in het groene hart van de wijk Dierdonk in Helmond.
We bieden een optimaal voorschools ontwikkelingsprogramma voor uw
peuter.
Ons talent ligt in het bieden van
kwalitatief goede opvang om uw
kind op een speelse wijze voor te
bereiden op de basisschool en
vooral te laten genieten en
plezier te beleven in zijn/haar
peuterperiode.
Dit alles bieden wij aan in een groene en rijke natuuromgeving.
Centraal staan de natuur, onze diertjes, het buiten zijn, beweging,
het ontdekken en vooral het kind zijn! Wij willen laten zien dat spelen
in de natuur belangrijk is voor kinderen. Kinderen worden er blijer,
creatiever, socialer en fitter van. Een kind, dat plezier beleeft in de
natuur, is vrij en gelukkig. Het heeft minder speelgoed nodig en is
tevreden met een boomtak of een ontmoeting met een slak.
Dat gun je toch ieder kind! Het is veel leuker om samen met anderen het bos in te gaan. En nog leuker is het met
een pedagogische begeleider die leuke ideeën heeft over natuurbeleving en natuurspelletjes.
Wist je dat je kind buiten in de natuur ontspant en tot rust komt? Buiten zijn en buiten spelen is gezond. Je kind
vindt het fijn en het stimuleert een goede ontwikkeling.
Een groene omgeving stimuleert de zintuigen. Je kind leert zorgvuldig
waarnemen. Op je blote voeten en met je ogen dicht door bladeren, gras, zand
of water lopen. Kun je raden waar je in staat? Een groene omgeving stimuleert
de sociaal-emotionele ontwikkeling. Je kind leert anderen na te doen en mee
te spelen. Een groene omgeving stimuleert de creativiteit en het denken. Je
kind leert ordenen, in oplossingen denken en van een idee een product maken.
Kleine of grote bladeren, een zandkasteel of “moddersoep”, een bedje voor de
poes of een bootje dat blijft drijven. Genoeg te doen.

Advertentie

ONS MOTTO
 Er bestaat geen
slecht weer, wel
‘slechte’ kleding
 Wat binnen kan, kan
buiten ook

Programma ‘peuters in het wild’
Muziek-, beweeg- en ontspanningsactiviteiten (kinderyoga) en bezoek aan onze diertjes zijn vast onderdeel van
onze ochtend. Alle ontwikkelingsgebieden komen aan bod. We hebben een gezamenlijk tafelmoment en er is aandacht voor zindelijkheidstraining. Wij proberen vanaf het begin van de ochtend zoveel mogelijk lekker buiten te zijn.

Enthousiast geworden? Schrijf uw kind vandaag nog in!
Wanneer?

Wij starten vanaf september 2017 ‘peuters in het wild’. Een peuterspeelzaalgroep die zich
voornamelijk bezig houdt met natuur, avontuur, muziek en beweging .

Welke dagen?

Maandag - Dinsdag- Woensdag- Donderdag van 08:45 tot 11:45 uur
Inloop van 8.15 tot 8.45 uur en uitloop van 11.45 tot 12.15 uur .
De tijden sluiten aan op de schooltijden van de basisschool.
Bij voldoende aanmeldingen voor een middaggroep zal ook in de middag peuteropvang
worden aangeboden.

Voor wie?

Onze peuterspeelzaal groep is voor kinderen in Helmond van 2 ½ jaar tot 4 jaar, tijdens de
40 schoolweken.
Het is ook mogelijk dat peuters die al gebruik maken van de opvang bij De Bereboot,
kunnen aansluiten bij de ‘peuters in het wild’-groep.

Tegemoetkoming

Alle ouders krijgen een financiële tegemoetkoming via de Gemeente of de Belastingdienst.

VVE

Onze peuterspeelzaal biedt ook VVE-(voor- en vroegschoolse-)opvang aan. Onze
pedagogisch medewerkers zijn allemaal VVE-geschoold. Kinderen met een VVE-indicatie
e
e
kunnen 4 dagdelen komen waarvan het 3 en 4 dagdeel gratis via de gemeente.

Voor meer informatie kunt u e-mailen of bellen naar Kinderdagverblijf De Bereboot: 0492-475009
Adres: Oude Dierdonk 1 5703 JV Helmond
E: mail@bereboot.nl
W: www.bereboot.nl

Juli 2017 in het Annatheater
Maandag 3 juli: Auditie productiegroep Jeugdtheaterschool
Jeugdtheaterschool Annatheater houdt audities voor de
theaterproductie die eind september 2018 zal worden
gespeeld.
Ben jij gek op theater en niet van het podium weg te slaan?
Wil jij graag meedoen in een theatervoorstelling? In deze
groep krijg je de mogelijkheid om je talent te laten zien en te
ontwikkelen.

Anna Presenteert groot succes!
Op 10 en 11 juni jl. zijn de presentaties geweest van onze
Jeugdtheaterschool: “Anna Presenteert”. Alle kinderen en
jongeren hebben de sterren van de hemel gespeeld. Een
aantal foto’s kunt u zien op onze site, rubriek “nieuws”.

VERWACHT IN SEPTEMBER:
Onze productiegroep 2016/2017 heeft met de voorstelling “In
de ban van Richard” zowel de publieksprijs als de vakjuryprijs
gewonnen op het Brabantse Theaterweekeind 2016.
De repetities zullen plaatsvinden vanaf 26 oktober 2017 elke
donderdag van 19:00 tot 21:00 uur en in overleg een aantal
keren in het weekeinde.
Informatieavond:
Heb je interesse en wil je eerst meer informatie voordat je
auditie gaat doen? Kinderen en jongeren met toneelervaring
die belangstelling hebben, zijn met ouders welkom op maan
dag 26 juni 2017 om 19:00 uur in het Annatheater.
De auditie wordt in het Annatheater gehouden op maandag 3
juli van 19:00 tot 21:00 uur.
Meer informatie over de auditie en de cursussen van onze
Jeugdtheaterschool: Lavínia Germano, telefoon: 0492 54 75
73/06-44369288, laviniagermano@annatheater.nl.
Zondag 2 juli: Danstijd met “Cinderella”
Op zondag 2 juli zullen de leerlingen van DANSTIJD zichzelf
maar liefst twee maal presenteren in de allereerste dans
productie van deze dansschool.
Cinderella is een eeuwenoud bekend sprookje, dat speciaal
voor deze productie in een modern jasje gestoken is.
Onze leerlingen laten u versteld staan van het danstalent in
de verschillende stijlen, maar vooral ook van het plezier wat
zij hebben tijdens het dansen. Duik met ons in het sprookje
van Cinderella, en laat u betoveren door de Goede Fee en de
charmes van de knappe prins!
aanvang: 13:00 en 15:00 uur
entree: €10,00 kaarten
reserveren via www.danstijd.nl
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Productiegroep Jeugdtheaterschool Annatheater speelt:
“Young Hearts”
regie: Lavínia Freitas Vale Germano
data voorstellingen: zaterdag 30 september, zondag 1,
vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 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. 06-28104333

Het Annatheater is gelegen aan de Engelseweg, 1 minuut
lopen van het NS-station. Het adres is: Floreffestraat 21a,
Helmond. Telefoon: 0492 475255,
e-mail: info@annatheater.nl
Voor meer informatie kijk op: www.annatheater.nl
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Jeugdprijspuzzel. Win een boekenbon!
Afgelopen maand hadden we een Rebus dus was het plaatjes
kijken, plussen en minnen en daar was het juiste woord. Als
je alle woorden had gevonden dan had je de oplossing, die
natuurlijk met vaderdag te maken had. De oplossing was dan
ook: “Wij geven onze lieve papa een cadeau met vaderdag”.

De puzzel

Deze maand waren er 14 inzendingen en sommige fout (ipv.
met, hadden deze op). Ook waren er weer nieuwe inzenders
bij. Ivo Dolmans, bestuurslid van de wijkvereniging, heeft
uit de goede inzendingen 3 willekeurige kinderen getrokken.
Deze hebben op 27 juni hun prijs, zijnde een cadeaubon van
de Ganzeveer, in ontvangst genomen. Op de foto hieronder
de gelukkige prijswinnaars.
Van Harte Gefeliciteerd!

De oplossing
Waar moet de oplossing naar toe?

De oplossingen van deze puzzel 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.
Hannah van der Zanden, Luka Heynen en Lotte Adriaans

Doe jij ook mee?

Niet gewonnen, of niet meegedaan dan krijg je een nieuwe
kans. We hebben deze maand weer een woordzoeker of
letterbrij. Zo op het oog zijn het letters die nergens op slaan,
maar van links naar rechts en van onder naar boven en van
schuin onder naar schuin boven zijn de woorden verstopt die
in het lijstje staan. Als je die allemaal weggestreept hebt,
komt er een woord uit van 10 letters en dat is de oplossing
voor deze uitgave. Hij is niet echt moeilijk dus jongens en
meisjes zet hem op.

Deelname is weer mogelijk vanaf 7 jaar, totdat 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:
3 boekenbonnen van € 10,00.
Uiterste inzenddatum: Woensdag 16 augustus.

Oplossing doodles spelletjespagina 19

De Letterbrij

Onderstaande woorden zijn in de letterbrij verstopt. Probeer
ze allemaal te vinden. De letters die overbijven zet je in de
oplossingsbalk en dan heb je de oplossing.
Alpen
Badjas
Badlaken
Badpak
Caravan
Genieten

Kamperen
Natuur
Parasol
Reisje
Safari
Spanje
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Surfen
Tent
Terrasje
Warmte
Zonnetje
Zwemmen
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laat u verrassen in onze
prachtige showroom

ADRES VOOR HET

Ook tijdens de zomervakantie geopend!

PLAATSEN OF

EEN VERTROUWD

LEVEREN VAN
COMPLETE
BADKAMERS
EN
TEGELVLOEREN
Mierloseweg 288

•

Helmond

•

0 4 9 2 - 5 4 4 76 4

•

www.bbtegels.nl

www.kasteeltuinconcerten.nl

da’s pure winst!

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
g
r
n d e
i
p
1
0492 - 780630 • info@mbadvieshelmond.nl • www.mbadvieshelmond.nl

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

Hooieeuwsels 10 5761 DC Bakel Tel: 06 53382407

Stichting Draaiorgels Helmond
Zoals al aangegeven zitten we in een rustige periode waar
geen concerten op de zondag gepland zijn. U kunt immers
voor gratis concerten terecht in de Warande bij de Carat
concerten.

Toren
5701 straat 36a
SH H
elmo
nd

Op Kermiszondag 9 juli is de volgende nostalgische
Dansmiddag

Op deze dag kunt u weer gezellig dansen of zwaaien en
zwieren op muziek van onze Draaiorgels en mechanische
muziek van DJ Gerrit. Walsen, Tango’s, Rumba’s, Engelse
Walsen etc. komen allemaal voorbij en wij nodigen u uit om
het beste dansbeentje voor te zetten. Deze middag begint om
13.30 uur en duurt tot 16.30 uur.
Wat past er nog beter bij elkaar dan Kermis en dansen?
Vroeger was dit in Helmond mogelijk bij Danszaal Bocken
maar ook gingen er orgels mee in danstenten op de kermis.
Vroeger, dus nostalgisch, betaalde je zowel in de danszaal
als op de kermis per dans. Het werkte dan net zoals bij een
kermsisattractie, als het druk was dan waren de dansboeken
kort 60 tot 90 seconden, als het niet druk was, kwamen de
boeken van 4 tot 5 minuten voor de dag. In een Kermis
attractie werkt het ook zo; niet druk dan lange ritten, wel druk
dan wordt de tijd steeds minder. Nu bij het nostalgisch dansen
hoeft u niet vooraf te betalen, sterker nog de toegang en de
dansen zijn gratis, echter heeft u genoten van een gezellige
middag dansen, gedenk dit dan in de donatiepijp.

Toch een concert

We schrijven wel dat er geen concerten zijn maar op zaterdag
29 juli brengt The Nanjing Youth Olympic Band een bezoek aan
de Gaviolizaal en geeft ‘s avonds een concert.
Dit concert begint om 20.00 uur en zal tot ongever 22.00 uur
duren. De entree voor dit concert bedraagt € 3,00 inclusief
een kopje koffie of thee. De kaarten zijn verkrijgbaaar bij:
Primera “De Luifel”
Nieuwveld 41, Helmond
Boekhandel “de Ganzeveer”
Oude Aa 49, Helmond
Wilhelminalaan 2, Aarle-Rixtel
Snoeperij Jantje 		
Tijdens openingstijden ook in de Gaviolizaal, en in onze webshop op www.draaiorgelshelmond.nl. en op de avond zelf aan
de deur.

The Nanjing Youth Olympic Band

Dit schoolorkest is opgericht in 2008 en is verbonden aan Confucius Temple Primary School uit de provincie Jiangsu. Het is
een van de beste basisschool studentenorkesten in China en
derhalve de culturele ambassadeur uit Jiang provincie China.
Het is niet de eerste keer dat dit orkest in Nederland is maar
wel met deze muzikanten. De leeftijd van de leden van dit orkest ligt tussen de 10 en 14 jaar.

Gazet juli/augustus 2017

Zaterdag 29 juli 20.00u. tot 22.00u.
Concert door The Nanjing
Youth Olympic Band uit CHINA
Entree:
€ 3,00

inclusief kopje
koffie of thee

Zaal open
19.30 uur

Kaarten ve krijgbaa bij:

6 Augustus wederom nostalgisch dansen met DJ Gerrit

Wederom
terug uifel
naar de tijd van
de Helmond
tieners van
Primera “De
N toen.
euw Voor
eld 1,
toen
maar
zeker
ook
voor
de
tieners
van
nu
Deze
Boekha del “ e G nze ee ” Ou e Aa 4 He middag
ond
begint
om 13.30
uur en duurt
16 30
uur
Sn epe
J ntje
W l tot
elmi
alaan

Wat kunt u nog verwachten in de Gaviolizaal tot en
met 1 oktober?
9 en 10 september:
Open Monumentendag
met fototentoonstelling
26 en 27 september
De Aarlese Revue met een
fantastisch programma
1 Oktober begin het concertseizoen met het Motto “Gaviolizaal gaat vreemd” met het Ons Brabant Festival
Optredens van o.a. de Wanhoop, Keiegalmers, “van Wor ik
ben” en voor de jeugd DJ Missinglinx

Openingstijden zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00
uur. Groepen ook door de week op afspraak. 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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~APPLAUSE PRODUCTIONS~
Arcenlaan 22, 5709 RA, Helmond, 0492-556531,

06-13428098

www.apverhuur.nl

"ALLES VOOR EEN COMPLEET FEEST TEGEN ZEER SCHERPE PRIJZEN"

Zomaar een greep uit ons grote assortiment……

Verhoeven
Martens vof
versautomaat
van 8.00 tot 22.00 uur

3,5 meter: €.35 / 4,5 meter: €.45

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

Tenten, Statafels, Tafels, Stoelen, Barkrukken, Verl chting, Bestek, Serviesgoed, Glaswerk, Manden,
Warmhoud, Rode Lopers, Afzetpaaltjes/-Koorden, Marktkramen, Opblaasbare Abrahams & Sarah's,
Spr ngkussens, Skytubes, Serveerschalen, Verwarm ng, Decorat e, Verkoop, Koffie & Thee etc. etc.

aardappelen
scharreleieren met uitloop
Fam. Verhoeven-Martens
Weg naar Bakel 3
Tel. 0492-524469
(bij de rotonde)

Toon van den Elsen Beheer b.v.
BOUWBEDRIJF
Kozijnen-Bouw-Onderhoud

Gespecialiseerd in complete kleine & grote verbouwingen
met o.a.:
Metselwerken
Timmerwerken
Onderhoudswerken
Beglazing
Cascobouw
Dakbedekking
Aanbouw/verbouw
Invalidenaanpassingen

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

Ook verzorgen wij uw bouwtekening en vergunningaanvraag.
www.bouwbedrijfkbo.nl
E-mail: bouwbedrijf.kbo@chello.nl

Westerzandweide 6
5709 MR Helmond

Tel.: 0492-550202
Fax: 0492-548367

Kent u deze Dierdonker al?
De Burendag van Marjolein Plessen
Hoe goed kent u uw wijkgenoten? Wie
woont er In uw buurt en wat houdt hen
bezig? Vanaf nu in iedere editie een
interview met een Dierdonker om hier
achter te komen. Deze keer: Marjolein
Plessen.
Marjolein Plessen, 36 jaar, moeder
van drie kinderen (10, 8 en 4 jaar) en
werkzaam als verpleegkundige bij
Hospice de Populier, woont sinds vijf
jaar samen met haar vriend, op de
Boekesteynlaan.
Voorheen woonden ze in de binnenstad,
maar ze wilden de kinderen laten op
groeien tussen het groen. De gunstige
huizenprijzen samen met de prachtige
natuur waren voor hen reden om de
stap naar Dierdonk te wagen. En daar
hebben ze zeker geen spijt van.

“Dierdonk heeft de naam wat saai te
zijn. Dat hier weinig leven op straat is.
Nu is het misschien ook wel rustig, maar
saai is het zeker niet. Alleen moet je wel
zelf het initiatief nemen als je contact
wilt of als je wilt dat er iets gebeurt. Het
is een wijk waar je het zelf leuk moet
maken.”
Gelukkig is Marjolein naar eigen zeggen
een echte ‘regelteut’ en houdt ze enorm
van gezelligheid en mensen om haar
heen, dus aan contact en initiatieven
geen gebrek. Zo heeft ze samen met
een paar buren vier jaar geleden een
Burendag georganiseerd. Het veldje
voor hun huis is daar uitermate geschikt
voor, dus daar moest iets mee gedaan
worden, vond Marjolein. En met succes!
Dit jaar gaat de dag al weer voor de
vierde maal plaatsvinden en er doen
steeds meer straten mee.
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Oranjefonds
De burendag (24 september) bestaat
uit een groot springkussen voor de kin
deren, lekker eten en drinken, muziek
en ’s avonds een vuurkorf.
“Doordat we bij het Oranjefonds ieder
jaar subsidie aanvragen en ontvangen,
kun je ook echt wat leuks neerzetten.”
Zo was er vorig jaar een misschien wel té
groot springkussen, waar zelfs sommige
volwassenen enthousiast van werden.
“Je ziet op zo’n dag dat iedereen z’n
huis uitkomt om mee te helpen. Je leert
elkaar hierdoor kennen. Het verbaasde
me dat zoiets hier nog niet werd
georganiseerd. Zeker omdat we er het
perfecte veldje voor hebben.”
Tips voor anderen die ook een Burendag
in hun straat willen organiseren heeft ze

ook: “Zorg er eerst voor dat je weet wat
mensen willen en of er genoeg animo
voor is. Daarnaast moet je heel goed
op papier hebben staan wat je precies
wilt en hoeveel geld dit alles kost. De
subsidie van het Oranjefonds moet je
rond mei/juni al aanvragen, dus dan
moet je ook al weten hoeveel mensen
er komen etc. -Je kunt het natuurlijk ook

klein houden. Wij zijn het eerste jaar
gewoon begonnen met een barbecue
op het gras. Dat is natuurlijk ook heel
erg leuk.”
Hoewel ze het druk heeft als moeder
van drie, met een onregelmatige baan
die je ook niet altijd in de koude kleren
gaat zitten en met haar hobby (zingen
bij theaterkoor Nutz), loopt ze over
van de ideeën en zou ze nog graag veel
meer doen voor en in de wijk. Want
waarom naast de leuke Dierdonkdagen
niet wat vaker zoiets als een braderie in
de wijk? Of een soort ‘match-systeem’
met bewoners in de straten om je heen,
waarbij iedereen elkaar kan helpen door
te doen waar hij/zij goed in is; de tuin
bijhouden van iemand met weinig tijd,
op elkaars kinderen passen bij nood..
Zoiets mist ze nog wel.
“Te weinig tijd om met al mijn ideeën
iets te doen helaas.. ik denk dat meer
mensen daar tegenaan lopen. Misschien
dat er daarom ook zo weinig gebeurt.”
Interview door Maartje van Lith
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Scouting Paulus: Eerste Roverscouts kamp

In het pinksterweekend (2-3-4-5 juni)
zijn de roverscouts voor het eerst op
zomerkamp geweest.
Op vrijdag vertrokken we om 18.45 uur
bij de blokhut richting Kamperland
Bij het uitpakken ontdekte we dat we
de tentpalen waren vergeten. Gelukkig
arriveerde om 1.00 uur onze reddende
engel met de palen. We hadden wel
ervoor gezorgd dat we een heerlijk
broodje shoarma voor hem klaar
hadden staan.
Op zaterdag gingen we, na een heerlijke
pinksterbrunch, naar Neeltje Jans.
Eerst naar de startplek van de
rondvaartboot. Op de boot Christian
B. gingen we in 45 minuten rond
de Oosterscheldekering. Weer aan
wal gekomen liepen we verder om
een walvis van binnen te zien. Erg
interessant om dat eens te zien. Na
het buitenkomen uit de walvis gingen
we met z’n allen naar de haaien. We
hebben hier allemaal vissen geaaid
en voor Dylan was dit wel zeker een
hoogtepunt van de dag tot Olaf langs
kwam. Olaf is echt een grote vriend in
Neeltje Jans. Om 15.00 uur was er een
zeeleeuwenshow waar we graag heen
wilde. We hebben genoten van een
super leuke show van Jack en Levi de
zeeleeuwen en we hebben ook nog een
keer met Olaf gedanst.
Even een pitstop bij de AH. Tenminste
dat dachten we. Het bleek zowel op de
parkeerplaats als in de AH een doolhof
van duitse auto’s en toeristen waar
we bijna om brood moesten vechten.
Tijd voor avondeten. We hadden een
schaarse BBQ van 5 stukken vlees per
persoon, 2 kilo salades, watermeloen,
ananas en nog veel meer.
Rond 1.15 uur in de nacht schrokken we
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opeens. Er begon een vuurwerkshow
aan de overkant van het water. We zijn
vlug naar de pier gelopen om het beter
te kunnen zien. Hoe weten ze in zeeland
van ons 1e seizoen?? Wat een goede
timing.
De zondag begonnen we zoals iedere
dag met een heerlijk ontbijt in het
zonnetje. Om 10.45 uur zijn we gestart
met de tocht. De tocht begon op het
kampterrein en liep via de Oosterschelde
kering en de Westerschelde kering
door naar Renesse. Onderweg was er
aan het water een echte traditionele
scoutinglunch
bestaande
aan
tomatensoep en broodjes knakworst.
Deze was klaar gemaakt in de kofferbak
keuken en zonder pannen. (Ook de
pannen vielen onder: oeps, vergeten).
Na 16 km gelopen te hebben belandde
we in Renesse. Met de gratis pendelbus
gingen we naar het strand. Even relaxen,
zonnen, voetballen, zwemmen in de zee
en kuilen veroveren.
Om 18.00 uur kwamen we erachter dat
we vergeten te kijken waren hoe laat de
pendelbus terug ging. Omdat we wisten
dat het niet erg laat zou zijn besloten
we ons aan te kleden en richting de
bushalte te lopen. We keken en wat
bleek? De laatste bus was volgens het
bord 15 minuten geleden geweest. Dat
werd toch weer een stukje wandelen
naar het centrum. Halverwege zagen
we opeens toch nog een bus aankomen.
We stopten de bus en mochten gelukkig
mee rijden naar het centrum.
Om 21.00 uur werd het wat koud,
doordat we allemaal wel verbrand
waren en de temperatuur begon
af te nemen, besloten we naar het
kampterrein te gaan om heerlijke wraps
te maken en eten.
Na het eten en de afwas was het tijd
om nog even lekker bij een kampvuurtje
te gaan zitten. Iedere avond bij het
kampvuur speelde Dion wat liedjes
op zijn gitaar wat de sfeer nog beter
maakte.
De laatste dag was aangebroken. Om
8.30 uur zou de wekker gaan maar
iedereen hoorde hem pas op 9.00 uur.
Dat werd ontbijten en de spullen, tenten
en dergelijke opruimen. Het ging erg
vlot en om 11.15 uur stond alles weer
gepakt klaar om te vertrekken. Nee nog
niet richting huis want er stond nog 1
activiteit op de planning.

Het was een uurtje rijden naar Brouwers
Dam. Hier stond een grote schans die
eindigde in de zee. Waterjumpen!!
Eerste wat we moesten doen was ons in
goed strak zittende wetsuits hijsen. Met
de pakken aan en een duidelijke uitleg
van wat wel en niet kon, beklommen we
de schans. Boven aangekomen vertelde
een man dat er wel veel kwallen in het
water zaten maar dat ze niet steken.
Hoeveel konden het er zijn? Het
springen was super gaaf en wow wat
zaten er veel kwallen.
Dylan sprong en kwam met zijn gezicht
in gevecht met een kwal. Uit het water
zaten er nog steeds wat stukjes kwal op
zijn gezicht. De gekste soorten sprongen
zijn uitgevoerd. Ook een treintje
vormen was gaaf. Je moest alleen wel
zorgen dat je in de lucht degene voor je
van je afduwde zodat je niet op elkaar
belandde.
Tijd voor de terugreis.
Om 18.05 uur kwamen we aan het de
blokhut. We begonnen snel met de
aanhanger leeg te laden en alles op te
ruimen. Moe en voldaan vertrokken we
allemaal richting huis.
Het was een geslaagd kamp en een
geslaagd eerste seizoen!! Tot volgend
seizoen waar we klaar staan om de
overvliegers op te vangen!
www.scoutingpaulus.com		
www.facebook/scoutingpaulushelmond
Email: info@scoutingpaulus.com
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Medi-Seinen: “Zomerkoninkjes”
nieuws vanuit Medisch Centrum Dierdonk
Het is zomer en de “R” is weer in de
maand. De “R” van ROMANTIEK! Dien
aangaande wil ik u graag enige ingre
diënten doen toekomen. Allereerst
wil ik enkele koosnaampjes noemen
waarmee u indruk kunt maken op uw
geliefde. Snoepje, konijntje, pompoen
tje, prinsesje, hartje, bloempje, engel
tje, suikertje, roosje en blok aan mijn
been. Als voedsel voor geliefden kan
ik aardbeien, oesters, dadels, kaviaar,
slagroom, chocolade, asperge, vijgen,
truffels en mosselen aanbevelen. Tot
slot nog enkele regels voor het kussen.
Poets uw tanden tot ze schitteren.
Ontspan u, en nader elkaar. Doe uw
ogen dicht en tuit uw lippen. Geniet
ervan! Graag wil ik met u spreken over
aambeien.
Een aambei is een uitstulping aan de
binnenkant van de anus. Een aambei
kan soms bloedverlies bij de ontlasting
geven. Ze ontstaan door hoge druk
rond de anus, bijvoorbeeld door
persen. Aambeien kunnen de volgende
verschijnselen geven: verlies van wat
bloed en/of slijm bij de ontlasting,
pijn, een drukkend gevoel door het
naar buiten zakken van een aambei,
en onverwacht verlies van een beetje
ontlasting. Bij sommige mensen geven
de aambeien jeuk of een branderig
gevoel rondom de anus. Aambeien zijn
onschuldig en verdwijnen vaak vanzelf.
Zelf kunt u zorgen voor een regelmatige
stoelgang en een zachte ontlasting.
Dan hoeft u minder te persen en heeft
u minder kans op klachten. Drink 1,5
– 2 liter per dag. Zorg voor voldoende
lichaamsbeweging. Een halfuur per dag
of meer. Gebruik vezelrijke voeding.
In bruin brood, zemelen, groente en

vruchten zitten veel vezels. Die vezels
trekken vocht aan en zorgen ervoor
dat de ontlasting zacht blijft. Ga direct
naar het toilet als u aandrang voelt.
Ophouden maakt de ontlasting hard.
Hard persen is niet goed. Bij irritatie of
jeuk rond de anus kunt u beter geen
ruw wc-papier gebruiken, maar een
nat doekje en daarna de anus goed
droog deppen. Gebruik geen vochtig
toiletpapier waar alcohol of parfum
in zit. Soms kan de pijn verminderen
als u uitstulpingen die naar buiten zak
ken voorzichtig naar binnen duwt.
Voor aambeien zijn er verschillende
medicijnen bij de drogist of apotheek
verkrijgbaar. Deze kunnen helpen de
klachten te verzachten. Er is geen bewijs
dat de aambeien door de medicijnen
eerder over gaan. De volgende middelen
kunnen uw klachten van aambeien wat
verlichten:

of wanneer er andere verschijnselen zijn
waarover u zich zorgen maakt.
Geven de aambeien hevige of aan
houdende klachten. Dan kan een chi
rur
gische ingreep uitkomst bieden.
Bespreek dit met uw huisarts.
Ik heb een vriend, die naar eigen zeggen
erg van romantiek houdt. Alleen zegt hij
er dan steevast bij dat dat wel niet te
veel mag kosten. Ik waag te betwijfelen
of dit nu wel zo slim is. Hij is nog steeds
zoekende, wat mij betreft naar een
speld in een hooiberg. Ik wens u allen
een hele fijne en romantische zomer
toe!

Vaselinecetomacrogolcrème,
zinksul
faatvaselinecrème, zinkoxidezetpillen,
hydrocortison crème bij jeuk en irritatie.
Lidocaïne vaselinecrème bij pijn of
brandende jeuk.
Lidocaïne zinksulfaat crème.
Naast het opvolgen van de adviezen,
zijn er ook medicijnen om de ontlasting
zachter te maken. Neem contact op
met uw huisarts als er bloed of slijm bij
de ontlasting zit en u niet zeker weet
of het door aambeien komt, als u pijn
of problemen met de ontlasting blijft
houden, terwijl u de adviezen wel heeft
opgevolgd of als er een uitstulping bij de
anus erg gezwollen is en veel pijn doet.
Doe dit ook als u een uitstulping voelt
maar twijfelt of dit wel een aambei is,

Graag tot een volgende keer, en moge
het u tot die tijd meer dan goed gaan
Math. Strijbos,
huisarts medisch centrum Dierdonk.
Ook te volgen op twitter: @mathstrijbos

Seniorenwandeling 16 aug
Op woensdag 16 augustus wandelen
we door Natuurtuin de Robbert in
Helmond Noord. De Robbert ligt
westelijk van de wijk Eeuwsels bij de
Kemenadelaan. Het ge
biedje van 1,5
ha bestaat o.m. uit moerasbosjes,
graslandjes, moeras, een vijver, elzen
bos en een mutserd (takkenhoop). Ook
staat er op het terrein een bijenhal.
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Ga je een keer mee met ons groepje
wandelaars van 55+?
We verzamelen om 10.00 uur bij de
ingang van de tuin, gelegen nabij
Kemenadelaan 2, 5702 KT Helmond.
De wandeling duurt tot 12.00 uur en is
gratis.
Info: Setty Vos 0492-545649.
www.ivn.nl/helmond
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Sigma

Sikkens

Wijzonol

*Actie geldig t/m 31 juli 2017
Mierloseweg 86, Helmond, Tel.: (0492) 53 50 66, www.driessendeverffabriek.nl

ACTIE VAN DE MAAND
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Daarom Smits&Smits
• Eigen atelier
• Gratis advies
• Advies aan huis
• Gratis inmeten
• Ruim 30 jaar ervaring

nieuwe Facebook-pagina:

www.smitsensmits.nl

*vraag naar de voorwaarden

Fysiotherapie
Manueeltherapie
Sportfysiotherapie
Orthopedische
Revalidatie
• Oedeemtherapie
• Dry Needling

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

Laat u verrassen op onze

facebook.com/smitsensmits

•
•
•
•

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

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

www.ruyssenaars-vdbroek.nl

Zomaar een dagje: Dierenkliniek Brouwhuis

Zomer 2017: zon, natuur en
waterplezier …
Het is nog maar nét zomer maar de
temperaturen in ons kikkerlandje
be
reiken nu al maximale waarden.
Temperatuurrecords worden iedere
dag gebroken.
Vakanties worden geboekt en in de
weekeinden trekken we er met het ge
hele gezin, huisdieren incluis op uit, om
te genieten van het lekkere weer.
Het moment lijkt ons van dierenkliniek
“Brouwhuis” daarom ook aangebroken
om een aantal puntjes aan te kaarten
om dit seizoen voor onze huisdieren
goed te laten verlopen.
Zo zien wij in deze periode een aantal
letsels of problemen bij onze huisdieren
die elk jaar terugkomen en die we zo
graag niet meer zouden zien. Want ze
zijn te voorkomen.
En voorkomen is altijd beter dan
genezen, toch?
Ongediertebestrijding
Alles groeit en bloeit dus ook vlooien,
teken, luizen, oormijten en allerlei
andere kruipende en kriebelende
beestjes. Als u NU begint met een
goede bestrijding ontstaat er GEEN
vlooienplaag in huis of raakt uw dier
NIET besmet met door deze insecten
overdraagbare ziektes. De ziekte
van Lyme (Borreliose) bijvoorbeeld
wordt door teken overgedragen en
veel teken in onze streek zijn besmet.
Verwijder de teek met een tekentang
of behandel uw huisdier met een
spot-on of tekenband. Als u naar het
buitenland gaat, is het slim van tevoren
een goede ongediertebestrijding toe te
passen, elk land heeft namelijk z’n eigen
beestjes. Natuurlijk kunnen wij u hierin
desgevraagd uitstekend van advies
dienen.
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Vaccinaties
Bij bezoek aan het buitenland maar OOK
BIJ TERUGKOMST in Nederland worden
er eisen gesteld aan de inentingen tegen
ziekten. Ook heeft ieder dierenpension
vaak zijn eigen vaccinatiestrategie
om haar gasten gezond te laten (ver)
blijven, bijvoorbeeld een EXTRA Kennel
hoestenting. Vroegtijdig overleg met
ons kan veel narigheid voorkomen.
Hou er bij de hondsdolheidvaccinatie
(RABIES) rekening mee dat deze mini
maal 30 dagen van te voren moet zijn
toegediend.
Zon
De prachtige zon waar wij allen van
genieten warmt asfalt op tot hoge
temperaturen waar uw schoenzolen
wel tegen kunnen, maar de voetzolen
van uw hond niet. Laat uw huisdier
dus niet midden op een hete dag
op geasfalteerde stukken weg of
parkeerplaatsen lopen. Let ook bij het
uitlaten op oververhitting en neem
water mee voor uw dier. Vooral de
kortsnuitige hondenrassen kunt u het
best in de vroege ochtend of later in de
avond uitlaten.
In een geparkeerde auto wordt het
binnen enkele minuten 60-70 graden in
de volle zon; laat uw dier hier dus NOOIT
in achter. Als het dan echt niet anders
kan, parkeer dan in de schaduw en zet
ramen tegenover elkaar open, maar hou
rekening met de beweging van de zon!
Als uw huisdier ernstig oververhit raakt,
koel hem dan met natte handdoeken of
met behulp van de tuinslang. In ernstige
gevallen kan nog sneller gekoeld
worden met een mengsel van 50%
spiritus en 50% water. Bel in ieder geval
uw dierenarts. De onbehaarde delen
van uw hond kunnen net als bij ons
verbranden in de zon, laat ze dus niet
constant in de zon liggen.
Natuur
Omdat alles groeit zijn er binnenkort
grasaren in overvloed en die zijn op zoek
naar een oor, neusgat of vacht om in
verstrikt te raken. Controleer uw hond
na het spelen in hoog gras op aren.
Als uw kat plots constant niest, kan er
sprake zijn van een grasaar in de neus.
Processierupsen zullen ook weer van
zich laten horen…of beter …voelen. De
brandharen van deze beestjes kunnen

ernstige irritatie veroorzaken en kunnen
zelfs water besmetten. Een dier dat
dit water opdrinkt “verbrandt” zijn
slokdarm. Houdt uw lieveling weg van
deze beestje. Ook de spinsels worden
door honden soms aangezien voor
speelgoed met soms ernstige gevolgen
zoals het afsterven van de tong.
Water
Veel honden vinden het heerlijk om
in het water te spelen, hoe viezer ze
worden, hoe liever ze het hebben. Denk
er aan dat in stilstaand, mestrijk water,
zich snel blauwalg kan ontwikkelen en
dat deze giftig is voor mens en dier. Let
op waar u uw huisdier laat zwemmen.
Als u dode vissen of vogels in het
water ziet kan dit duiden op vervuild
water. Botox, een verlammend gif,
voor iedereen een bekend begrip uit de
cosmetische industrie, wordt gemaakt
door een bacterie die in de zomer snel
kan groeien in dode watervogels. Het
gif kan in het water komen of in uw
huisdier als hij trots z’n nieuwe “prooi”
komt laten zien.

Deze kleine opsomming is er niet om
uw zomervreugde te drukken maar juist
om deze te vergroten. Nu we deze tips
hebben gegeven zullen we dit jaar vast
geen “zomeraandoeningen” zien … vast
niet …
Wij van dierenkliniek “Brouwhuis” wen
sen u en uw huisdier(en) een gezonde
zomer toe.
Geert Moorman
Dierenarts, dierenkliniek “Brouwhuis”
Wilt u meer weten over Dierenkliniek
“Brouwhuis”, kijk dan ook eens op:
www.dierenkliniek.com of volg ons op
Facebook!
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Phileutonia in Stadspark De Warande
Op zondag 9 juli 2017 organiseert de Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia in Stadspark De Warande voor de 21e
keer haar jaarlijkse muziekevenement ‘Phileutonia &
Friends’.

Deze keer staat het programma geheel in het teken van de
jeugd en dat wil niet alleen zeggen ‘voor de jeugd’ maar
ook ‘door de jeugd’. Daarbij kunt u denken aan de jeugdige
muzikanten uit de eigen geledingen van Phileutonia, zoals het
Pieporkest en de Tikgroep, maar ook aan een optreden van de
jongeren onder het publiek die onder leiding van dirigenten
van Phileutonia gezamenlijk een stuk zullen instuderen en dat
ten gehore brengen op het podium.
Daarnaast zal het aanwezige publiek worden verrast met
optredens van de Rimboband die bestaat uit jongeren met
een beperking, de slagwerkgroep van Phileutonia met
een jeugdige solist, jeugdige dansers en danseressen van
Studio Danstique uit Stiphout en het Philbee orkest met
een leuk, op jongeren afgestemd muzikaal programma dat
wordt ondersteund door circusartiesten. Als afsluiting van
het programma zal het Harmonie orkest optreden met een
jeugdige zangeres en in samenwerking met dansschool
Reniers.
Phileutonia & Friends wil haar publiek niet alleen amuseren
maar ook interesseren en enthousiasmeren. Dit vanuit
de gedachte dat de vereniging vindt dat muziek en
muziekonderwijs belangrijk zijn voor de ontwikkeling van
de jeugd; muziek maakt de jongeren sociaal vaardiger en
leert hen zich beter te concentreren. Maar vooral: samen
muziek maken is leuk en waar kun je dat beter doen dan bij
Phileutonia &Friends?
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Dus kom op zondag 9 juli naar de Warande en geniet van
het enthousiasme en de muzikaliteit van de vele jeugdige
muzikanten, van de sfeer en de gezelligheid, van een mooie
Helmondse traditie. Het programma begint om 12.00 uur en
zal eindigen omstreeks 19.00 uur en is voor iedereen gratis
toegankelijk.
Voor meer informatie www.phileutonia.nl

Nieuwsblad voor Dierdonk

Van onze wijkagent:

Whatsapp
Op donderdag 15 juni 2017 vond er
het overleg plaats van de What’s app
groep Dierdonk. Bij dit overleg waren
veel beheerders van verschillende
groepen, coördinator Pierre Claessens
en ik aanwezig. Voor mij de eerste
keer. Meteen viel ik met mijn neus in
de boter. Het loopt in Dierdonk met
de what’s app groepen, op rolletjes.
Waar in het begin van de groepen nog
weleens “verkeerde” informatie werd
gedeeld, komt er nu informatie op de
app, waar iedereen alert door blijft.

Door Pierre werden voorafgaand aan
het overleg alle groepen inzichtelijk
gemaakt. Hierbij werd duidelijk dat
er nog een aantal straten niet bij een
what’s app-groep zit. De bewoners van
deze straten krijgen de aankomende
weken een brief in de brievenbus met
daarin het verzoek om zich aan te mel
den bij een what’s app groep. In de
brief staat precies wat je hiervoor moet
doen. Misschien dat sommige bewoners
de brief al hebben ontvangen.

Niet iedereen krijgt natuurlijk alle infor
matie over wat er speelt in Dierdonk.
Daarom een paar voorbeelden van app
jes welke er werden verstuurd, tussen
maart 2017 en juni 2017:
• een verdachte auto gezien. Stond met
ronkende motor, lichten uit. Toen wij
bleven kijken reed hij weg, een zijpad
in, daar reed hij na een paar minuten
weer weg;
• opvallende man gezien, hoort hier
niet in de wijk en bleef te lang rond
hangen, signalement capuchon over
het hoofd, fiets aan de hand;
• voordeur bekogeld met bierfles;
• ruiten en deuren bekogeld met eieren;
• auto bekogeld met eieren;
• persoon aangetroffen in de achter
tuin, ging er snel vandoor via tuinhuis
van de achterbuurman. Brildragend,
donker kort haar. Waarschijnlijk twee
de persoon op fiets met AH tasje bij
betrokken;
• weet iemand of het collecteweek is
van de hartstichting? Stonden net
twee mannen aan de voordeur;
• zojuist bedreigd door een bestuurder
van een zwarte Golf. Let op het leek
alsof hij aan het observeren was;
• afgelopen nacht is er bij ons
ingebroken. Ze zijn via de achterdeur
binnen gekomen. Iemand iets gezien?;
• Vanmorgen trof ik mijn auto aan zon
der airbag. Blijkt dat ik niet de enige
ben geweest afgelopen nacht.
Vergeet bij een melding in de what’s
app groep de politie niet te bellen, als
je deze nodig hebt. Heb je een melding
geplaatst in je what’s app groep en
twijfel je of je moet bellen? Bellen is een

hele stap, maar als je twijfelt, bel dan
0900-8844. De collega aan de andere
kant van de lijn kan duidelijk aangeven
of er een surveillance auto ter plaatse
komt of niet. Bij alle voorbeelden hier
boven genoemd, kon 0900-8844 gebeld
worden. Oja, laat even weten aan de
groep of je de politie hebt gebeld.
Liever contact met mij? Dat kan.
Alleen weet wel….. ik ben geen 24 uur in
dienst en ook niet elke dag.
Tot in de wijk, uw wijkagent
Maizie Beckschebe
e-mail: maizie.beckschebe@politie.nl
Instagram:
wijkagent_maiziebeckschebe
Twitter: @brigadierdonk

Seniorenwandeling IVN 25 juli Brouwhuis
Op dinsdag 25 juli wandelen we met IVN-gids Setty door
Landschapspark Kloostereind in Brouwhuis Helmond.
We verzamelen om 10:00 uur bij Zaal Vissers in Brouwhuis
(Peeleik 2, 5704 AR Helmond). De wandeling is ongeveer 5 km
lang, duurt tot ongeveer 12:00 uur en is gratis.
We kunnen tijdens deze wandeling genieten van ver
gezichten over akkers en weides en hebben zicht op de mooie
aangrenzende bossen. Recreatie vindt plaats, omdat er tal van
mooie wandel- en fietsroutes aangelegd zijn. Maar er wordt
ook gewoon gewerkt door de boer die zijn land bewerkt of
zijn vee inspecteert. Kortom; dit Landschapspark leeft de hele
dag.
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Wil je wat meer informatie dan kun je
contact opnemen met Setty Vos 0492545649. www.ivn.nl/helmond
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Weet u het al

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

24/7

Óok voor
autoverhuur
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r

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

STRANDBAD NEDERHEIDE

GRATIS ENTREE*

Het is weer genieten
van dagelijks verse
mosselen
bij:

m.u.v. drukke zomerdagen, waarbij extra inzet van EHBO, toezicht

en verkeersbegeleiding nodig is. In dat geval is de entree slechts €4, p.p.

Kinderen t/m 12 jaar altijd gratis toegang
Dagelijks geopend van 11u tot 20u

www.automertens.nl

Kaak 11 | Milheeze | www.nederheide.nl

Sint Wilbertsplein 1 - 5761 BK Bakel – Tel. 0492-342200

EXTRA SLEUTEL

Voor uw frietwagen-catering
op locatie

Johan Slegers

ook autosleutels met
startonderbreker
VAN TIEL
BAKEL

info@johanslegers.nl
Tel. 06 537 604 75

KLAAR TERWIJL U WACHT

T O T Z I E N S I N B A K E L!!
fijne vakantie

Parochie H. Lambertus
Mandjes tegen Honger blijvend actueel
Bij onze actie van CARITAS0492 willen wij u allen betrekken.
Daarom hebben we in de kerken mandjes staan, waar u zelf
houdbaar voedsel in kunt doen. U kunt dat meenemen naar
de kerk. Wij gebruiken het óf om op maandag te koken, óf om
het te kunnen geven aan gezinnen met honger.
In sommige vieringen worden de mandjes bij de offerande
mee naar voren gedragen.
Sinds we met deze actie begonnen, hebben we enorme
hoeveelheden voedsel ingezameld. We hebben daarmee
kunnen koken, of mensen gelukkig gemaakt.
Toch durven wij u te vragen om specifieke dingen, zodat we er
gericht mee kunnen koken of gezinnen kunnen helpen.
• Alles in glas of blik, of droog voedsel (rijst/pasta) is prima.
Maar soep en groente in blik of potten, hebben we minder
nodig omdat de kookploegen uiteindelijk liefst vers voedsel
bereiden. Als we dat binnen krijgen, geven we veel daarvan
weer weg aan de gezinnen.
• Gebruiksproducten voor in de keuken zijn zeer welkom.
Dan denken we aan koffie en thee, maar ook melk, kruiden,
suiker, bloem, paneermeel en/of beschuit. Zulke dingen.
• Zogenaamde ‘non food’ goederen zijn ook zeer welkom.
Lichaamsverzorging, wasmiddelen, schoonmaakmiddelen
etc. Mensen die in de knel zitten en weinig te besteden
hebben, kunnen we ontzettend blij maken met juist deze
producten!
• Voor bij de soep+broodmaaltijden op dinsdag en woens
dag, is houdbaar broodbeleg erg welkom.

Vastenactie 2017 : El Salvador
De opbrengst van de Vastenactie dit jaar was: € 1486,72
Dank aan alle goede gevers, namens de mensen in El Salvador!
Vakantietijd: aanpassingen vieringen
De vakantietijd staat voor de deur. Daarom:
• is er in de schoolvakantie van 17 juli t/m 31 augustus
alle weekdagen de H. Mis om 9.00 in de ochtend,
voorafgegaan door aanbidding, ook op vrijdag!
• Alle vieringen in de zorgcentra vervallen in juli en
augustus.
Wij rekenen op uw begrip!

Wij danken u zeer hartelijk voor uw royale bijdrage!

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
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Bereikbaarheid:
Centraal parochiekantoor: Tolpost 1, 5701 HE Helmond.
(ingang onder de kerktoren Jozefkerk)
( 0492 – 522109 (werkdagen 9.30-12.30)
Pastorie:
Bakelsedijk 1, 5701 HA Helmond. ( 0492 ‑ 477255
E-mail: parochie@heiligelambertus.nl.
Website: www.heiligelambertus.nl
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Protestantse Gemeente Helmond
Terugblik Taizé reis 26–30
april 2017
Op 26 april jI. vertrokken er 18 mensen
van onze kerk richting Sailly in Frankrijk,
de uitvalsbasis voor onze Taizé reis.
In de aanloop ernaar toe was er een
informatieavond geweest en een work
shop meditatie bankjes maken.

aan de paaskaars doorgeven aan elkaar,
totdat de hele hal met kleine lichtjes
extra wordt verlicht.
Ook de omgeving van Taizé ademt
spiritualiteit uit. De stilte, de weidsheid,
de natuur, de uitzichten. In diverse
groepjes hebben wij zo gedaan wat ieder
graag wilde. Er was de mogelijkheid om
alle vieringen mee te doen. Maar zo

Taizé ligt niet ver van Sailly. We kennen
de naam Taizé van de Taizéliederen,
waarvan enkele ook in ons liedboek
staan. In Taizé is een internationale
oecumene
broedergemeenschap
waar Liefde en Vrede centraal staan.
Er worden drie vieringen per dag ge
houden. Daarin wordt gezongen, gebe
den, gelezen in diverse talen en stilte
gehouden. Stilte waarin je op zoek
kunt gaan naar je eigen stilte, of jouw
eigen gebed bidden of mediteren. Wat
opvalt, is de enorme grote aantallen van
internationale jongeren. Jongeren die op
zoek zijn naar … Er is in deze gemeente
de mogelijkheid om mee te doen aan
workshops en gespreksgroepen.
Je kunt op het terrein in een barak of
op de camping verblijven. Bijzonder
indrukwekkend was de Lichtviering op
zaterdagavond. Het Licht aangestoken

is er ook o.a. gewandeld en een oud
Hospice (1443) in Beaune bezocht. Er
werden 120 maaltijden per dag voor
de armen bereid. En de armen die ziek
waren, werden daar gratis verpleegd
en verzorgd. Oude kerkjes (o.a. een
Romaanse), prachtige tuin in Cormatin
en de stiltetuin in Taizé, op een ochtend
Qi Gong op het terras in Sailly, fijne
gesprekken met elkaar. Samenvattend,
zoals een van de medereizigers het
treffend zei: Alles hier in deze reis ademt
de goddelijkheid van het universum.
Een Taizéreizigster

De Bethlehemkerk vindt u aan de
Sperwerstraat 2 te Helmond. Daar is
ook ‘t Trefpunt en de jeugdsoos.
Ook het kerkelijke bureau is hier
gevestigd. Het telefoonnummer is
539470. Elke zondag om 10:00 uur
heeft u gelegenheid om in de kerk
andere gemeenteleden te ontmoeten.
Voor de basisschoolleeftijd is er een
kindernevendienst.
In de wijken zijn enkele gemeenteleden
aanspreekpunt voor vragen en activi
teiten. 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

Wij feliciteren alle
geslaagden in Dierdonk
met het behalen van een
diploma.
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Nieuwsblad voor Dierdonk

unieke AfslAnkmethode
nieuwe openinGstiJden
Ma. t/m za. 7.30 - 12.30 uur
Ma. t/m do. 16.00 - 22.00 uur
Vrijdag
16.00 - 21.00 uur

Wegens succes 3e infraroodtraining

die we aan kunnen bieden

25 minuten tRAinen
= 25 km hARdlopen

✓ Versnelde vetverbranding
✓ Versneld centimetersverlies
✓ Gewichtsverlies
✓ Soepelere gewrichten
✓ Ontgifting en zuivering
✓ Cellulite vermindering
✓ Jonge en mooiere huid
✓ Herstelde, ontspannen en gezonde slaap
✓ Verbeterde algehele gezondheid

nieuw: milon ciRkel
✓ Liever 35 minuten trainen in plaats van
bde
n sportschool?
t e va i
1,5co
uur in
✓
Heb
je
tijd
om
in de 10
dagen geric
35 min.
l nk & Fit v 2x
eding
advies
te trainen om je fit en vitaal te voelen?
g Wil je trainen onder goede begeleiding?u
✓
✓ Wil je op eigen niveau trainen?
✓ Ben je klaar met het instellen van
de toestellen?
✓ Vind je het fijn om in een gezellige
sfeervolle studio te trainen?
✓ Wil je zelf bepalen wanneer je
komt trainen of liever
op afspraak?
Beide mogelijk bij ons!

e & star nu!

2 00
stARt
nu en bel ons op 0492 - 745 159

www.emcslAnkenfit.nl
Sint Wilbertsplein 8 • 5761 BK Bakel • Tel. 0492-745 159

Woonplezier
begint bij Broeckx makelaars
Woonplezier
w

w

u
Nie

u
Nie

S

Ockenburghpark 18

de Lage Geer 2

Schrevenhofdreef 18

5709 M TE He mond
v aagp js € 309.000 k.k.

5709 PX TE He mond
v aagp js € 309.000 k.k.

5709 RM TE He mond
v aagp js € 299.000 k.k.
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Leeuwenborchweide 75

de Kromme Geer 30

Vliehorstweide 11

5709 SB TE He mond
v aagp js € 344.500 k.k.

5709 ME TE He mond
v aagp js € 319.500 k.k.

5709 MD TE He mond
v aagp js € 510.000 k.k.

Unieke presentatie door Broeckx makelaars.
Door onze un eke man er van presenteren (zowe d g taa a s ook t jdens de bez cht g ngen ) ons grote
netwerk en act eve verkoopaanpak hebben w j ook deze maand weer d verse won ngen n D erdonk verkocht
Daarom z jn w j op zoek naar n euw aanbod De kans s name jk zeer groot dat we de koper voor uw won ng
hebben Tevens hebben w j momentee een erg nteressante aanb ed ng wanneer u bes u t uw won ng v a
ons te verkopen
Bent u ben euwd naar de verkoopmoge jkheden van uw won ng? W t u vr jb jvend weten wat de waarde
van uw won ng s? k kom graag een keer b j u angs
Uw w jkspec a st
Alwin Greefkes
06 547 90 222

V nd ons ook op

