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Zonnepanelen op uw dak?? 

Bij ons een volledig geïnstalleerd systeem met gerenommeerde merken waaronder AEG 
JA SOLAR, SUNTEC of  CANADIAN SOLAR.  

String omvormer of omvormer met optmizers. 

 

 AEG 300wp Full Black – Duits merk Omvormer 

Nu vanaf 12 panelen €4650,00 incl. BTW, volledig geïnstalleerd 
gratis B.T.W teruggave service 

 

Bent u al zo verstandig geweest en heeft u al zonnepanelen? Vergeet dan niet twee keer per jaar 
uw zonnepanelen schoon te maken. Vraag vrijblijvend offerte aan. 

Adres:  Wildenborchlaan 68 – 5709 RR Helmond 
IBAN:  NL86ABNA0600352382 
BTW-Nr:  NL141954012B03 
KvK:  56333641 
E-mailadres:  installatie@verigo.nl 
Telefoonnummer:  +31 (0) 492 836447 
Website:  www.verigo.nl 

            



De draad weer opgepakt, en weer heet
Voor de meeste is de vakantie voorbij, 
de scholen zijn begonnen en het dage-
lijkse leven is weer opgepakt. Zo ook bij 
de Gazet. Ondanks de vakantiemaanden 
was er veel kopij binnen gekomen maar 
eigenlijk te veel voor 44 en te weinig voor 
48 pagina’s. We hebben dus wat moeten 
woekeren met de ruimte, en dat is onder 
andere te zien aan een stukje redactio-
neel onder de inhoudsopgave en een 
advertentie op een redactionele pagina.
Wederom een weekend waar we het 
voorwoord schrijven en de temperatuur 
weer hoog oploopt, zeker overdag, maar 
in elk geval minder heet als bij de vorige 
Gazet. Heet is het natuurlijk ook rondom 
de barbeque’s dit om de erop liggende 
gerechten mooi en lekker eetbaar te 
krijgen. Dit was zeker het geval op de 
barbeque van het vrijwilligersfeest.

Vrijheid is niet vanzelfsprekend, daarom 
ging het er in september 1944 in Hel-
mond ook heet aan toe. De bevrijders 
trokken Helmond binnen. Nu 75 jaar 
later veel aandacht voor dit gebeuren, 
met verschillende activiteiten.

Heet gaat het er ondertussen ook aan toe 
tussen de verschillende aanbieders van 
glasvezel, ook tussen de voor en tegen-
standers ervan. Dat wil zeggen mensen 
die zich afvragen of het allemaal wel no-
dig is. Je kan inderdaad met Glasvezel wel 
500 mbps binnenkrijgen in je huis maar 
als je pc slechts een 100mbps ethernet-
kaart heeft wat heb je dan aan 500 mbps? 
Er zijn nog meer toepassingen dan alleen 
een pc. In elk geval heeft onze Geheim 
agent hierover wat ontdekt, alleen is de 
vraag gaat het hem om de glasvezel of 
om de € 140,00?

Onze groep Moet Niks is bij het hete weer 
wezen fietsen, maar de geplande grote 
tocht uitgesteld, en de leden van Fotodier 
zijn op foto excursie geweest naar een 
bierbrouwerij in Maastricht. Zo is te lezen 
dat ze na het proeven van diverse biertjes 
weer naar hun auto liepen en richting 

Helmond rijden. Ik hoop wel dat zij BOB 
ook als gast mee hadden genomen.

Over autorijden gesproken, ook het ver-
haal N279 is in een hete fase beland met 
de behandeling van de beroepschriften. 
Voor diegenen die liever fietsen is er in 
oktober weer een mogelijkheid met de 
ATB Helmtocht Tourclub ‘81 Helmond.

Ook bij de tennisvereniging is het een 
en ander gebeurd, zo werd er in de hitte 
getennist, maar ook tijdens regenbuien. 
De parasols werden ineens paraplu’s. We 
hebben een lange tijd maar sporadisch 
van ze gehoord, maar ze zijn nu in het 
bezit van een actieve PR-vrouw.

Ook staan de Dierdonkdagen weer voor 
de deur op 6-7 en 8 september. Het zal 
er hier ook weer heet aan toe gaan met 
de diverse sportieve elementen. Maar 
afkoeling zal er ook zijn als je meedoet 
met de Durf en Drek Run op zaterdag 
of met de Zeskamp op zondag. Meestal 
komt hier water bij te pas.

Wordt het zaterdagavond in de tent te 
heet dan kunt u als lid van de wijkvereni-
ging wat verkoeling krijgen in de vorm 
van 2 gratis consumpties die door hen 
worden verstrekt. U ziet, een lidmaat-
schap heeft zo zijn voordelen.

Dan is er nog een hete strijd begonnen, 
namelijk de RABO clubsupport actie. 
Di verse organisaties, stichtingen en 
ver eni gingen dragen daar aan bij. Wilt 
u ook meebepalen welk bedrag deze 
toe  be deeld krijgen en bent u lid van de 
Rabobank, laat uw stem(men) dan niet 
verloren gaan. 

Voor nu wens ik iedereen fijne Dierdonk-
dagen, veel leesplezier en als u weleens 
in uw auto door Dierdonk rijdt, kijk uit bij 
de school want deze is weer begonnen!

Ontdek hoe en wie op Rabobank.nl/clubsupport
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Alg. Politienummer (0900-8844
Wijkagent (0900-8844
 mail: monique.van.lierop@politie.nl
 henry.van.dongen@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

Huisartsenpunt Dierdonk
Waterleliesingel 20, 5709 PD Helmond
Spreekuur op afspraak (558732
www.huisartsenpunt.nl

Huisartspraktijk Boszicht
Bakelsedijk 264, 5703 JJ Helmond
Mw. Drs. M.M.I.C.B. Gast (724872
www.huisartspraktijkboszicht.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

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

Verloskundige praktijk “de Uiver”
Waterleliesingel 18 5709 PD Helmond,
Afspraken: 9:00-14:00 (518551
www.verloskundigendeuiver.nl

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

Peuterspeelzaal Hummeldonk 
 (088-2088726
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
Sportieve BSO Sportstuif,
Braakse Bosdijk 1A, (088 633 20 20

Telefoonnummers

Redactieadres: redactie@dierdonkgazet.nl
Wijkvereniging:

www.dierdonk.nl
Adres: Ockenburghpark 78

5709ML Helmond
Secretariaat:

secretariaatwijkvereniging@dierdonk.nl
Wijkraad:

www.dierdonk.nl
Secretariaat:

secretariaatwijkraad@dierdonk.nl
Parkzicht (gebouw) (556266
Secretariaat: Hans v. Rijt

 Postbus 130, 5700AC Helmond
Reserveringen via beheerder (06 30735792

www.parkzichtdierdonk.nl
DierdonkEvents
dierdonkevents@dierdonk.nl

Papier, gft, pmd en restafval:
Wilt u weten wanneer het 
afval bij u wordt opgehaald, 
kijk dan in de afvalkalender 

op de website www.deafvalapp.nl.

MoetNiks
  (06 20397918

  annigje1945@gmail.com
De fotoclub van 
Dierdonk

www.fotodier.nl (06 21606934
stevenlangewouters@hotmail.com

Ouderenwerk Haverveld-Dierdonk
Mevr. Tineke de Jong
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
contact: ( 06 41721916
info: pr@akkoordje.nl
www.akkoordje.nl

Secretariaat:
Schovenhorstweide 1,
5709SG Helmond, (517210
secretaris@rampetampers.nl
www.rampetampers.nl
Dierdonkdagen
bestuur@dierdonkdagen.nl
activiteiten@dierdonkdagen.nl
Tennis Vereniging Dierdonk
Secretariaat:
Leeuwenborchweide 19,
5709SB Helmond, (514007
secretaris@tvdierdonk.nl
www.tvdierdonk.nl
Toneelgroep Maskerade
Leonie Boxstart, (510380
Horstlandenpark 44,
5709 MB, Helmond
info@maskeradehelmond.nl
informatie: Edwin Augustijn
Wilgenroosbeek 13,
Edwin@OSDierdonk.nl

GAZET

Ouderenwerk
Haverveld  Dierdonk

Helmond

   DIERDONK

Verenigingen

         



De redactie behoudt zich het recht voor 
de aangeboden kopij, indien nodig, te 
corrigeren en/of in te korten. Opname 
van kopij betekent niet dat de redactie 
het met de strekking eens is. Anonieme 
brieven/berichten worden nimmer ge-
plaatst. De redactie is niet verantwoor-
delijk voor eventuele tekst- en zetfouten.

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

Jaarkalender zie www.dierdonkgazet.nl
Advertenties en Kopij voor de volgende 
uitgave inleveren uiterlijk:  10 september.
Volgende verschijningsdatum vanaf:
 27 september.

C O L O F O N G A Z E T
19e jaargang nr.8.  
Editie september 2019
Verschijnt 10x per jaar
Huis-aan-huis in Dierdonk.
Oplage 1.800 stuks.

Redactie:
Frank Smits
Jos v.d. Eijnden
Sylvia Neve
Maartje Warbroek - van Lith

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

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

Advertenties:
Frank Smits (517210)
E-mail: advertenties@dierdonkgazet.nl

Bezorging:
Jeroen Schoonen tel. (512886)

Redactieadres:
Schovenhorstweide 1,
5709 SG Helmond, (517210)
E-mail: redactie@dierdonkgazet.nl

Druk: Vane Druk v.o.f.

De Gazet is een uitgave van de
Wijkvereniging Dierdonk.
Secretariaat:
Ockenburghpark 78, 5709 ML Helmond.

Bestuur:
Voorzitter: Gerard Bosmans
Secretaris: Jan van Duren
Penningmeester: Friedy van den Reek
Bestuurslid:  Ivo Dolmans, Karin Bakker

Gazet enquête
Begin dit jaar hebben al 100 wijkbewoners de enquête over ons wijkblad Gazet 

ingevuld. Een mooi aantal maar omdat we 
binnenkort de resultaten willen bespreken, is er 
nog even tijd om ook uw mening te geven.
Ga naar de website www.dierdonk.nl en vul hem 
in. Bij voorbaat dank.

Bestuur van wijkvereniging Dierdonk, mede 
namens de redactie van de Gazet
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KLEDINGREPARATIE
Ger van Hout

Gediplomeerd
coupeuse/costumière
Nieuwveld 88 Helmond
tel.     0492-533074
mob.  06-22773192

Horstlandenpark 4 5709 MB Helmond 

0492-386100 

Uw installateur voor : 

Cv ketel 

Waterontharder 

Hybride warmtepomp 

Badkamers 

Onderhoud en storing 

Vloerverwarming 

Sanitair 

Tegels 

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

Ook verkoop van 2e hands fietsen.

 0492 - 55 94 28 / 06 - 481 91 606 
Edwin Raats
Trambaan 4
Helmond - Brouwhuis
Gratis haal- en brengservice voor Dierdonk!

       

BEZOEK ONZE WEBSHOP WWW.VANDUPPEN.NL OF KOM LANGS IN ONZE WINKEL VOOR ADVIES  OOSTENDE 10, HELMOND,  | (0492) 52 30 51

UW KOFFIESPECIALIST

KOFFIEBONEN VAN  BLANCHE DAEL
Dinsdag vers gebrand in Maastricht, 

woensdag bij ons in de winkel!

GROOT ASSORTIMENT VOLAUTOMATEN, PISTONMACHINES EN FILTERAPPARATEN

DAARNAAST VEKOPEN WE OOK BONENMALERS EN BARISTATOOLS

            



De energietransitie
De vakantie is nog maar net voorbij of 
we gaan er weer vol in. Als eerste staat 
op de agenda: de energietransitie. 
Voor Helder Helmond is dat geen 
duidelijke kwestie en we staan er 
dan ook kritisch in wat betreft het 
toekomstbeeld van onze stad.

Iedereen is ervan overtuigd dat de 
elektrische auto het gaat worden, 
maar wij als partij geloven er niet zo in. 

De productie van accu’s is een “vuil” proces, waarbij kobalt 
nodig is. Kobalt is erg schaars en dus een probleem. Het laden 
van een elektrische auto is ook een probleem. Bij snelladen 
trekt zo’n auto maar liefst meer dan 23.000watt per uur. In 
de krant stond al dat Amsterdam problemen verwacht met 
het elektriciteitsnet: niet genoeg capaciteit. In een rijke wijk 
als Dierdonk zijn relatief meer elektrische auto’s te vinden. 
Als er nog meer komen, wat gebeurt er dan met het netwerk? 
Op dit moment zijn zonnepanelen uitgevonden die genoeg 
waterstof produceren om jezelf die dag van energie te 
voorzien, wat binnen nu en 5 jaar wordt bedacht weet nog 
niemand. Daarom zien wij als partij de elektrische auto niet 
als een goed alternatief.

Dan de energiebehoefte van huizen. Als alle huizen 
van Helmond geïsoleerd worden zodat ze voldoen aan 
energieklasse B of beter is het klimaatprobleem al opgelost. 
Het probleem bij huurhuizen is, dat er tussen deze huizen 
koophuizen staan en die doen niet mee aan het isoleren 
vanwege de hoge prijzen die de corporaties hiervoor 
vragen. De huizen nabij de Straakvense Bosdijk zijn het 
levende bewijs. Warmtepompen voor huizen? Nee, ze zijn 
te duur en maken teveel herrie. Zonnepanelen werken niet 
‘s nachts en dan hebben we energie nodig. Windmolens 
werken niet op windstille dagen. Hierdoor zijn er altijd 
momenten van tekorten. Biomassa centrale dan? Nee, die 
zijn weer milieuonvriendelijk volgens verschillende artikelen. 
Geothermie oftewel aardwarmte is de uitkomst! Nee, we 
zitten op de Peelrandbreuk en dat heeft risico’s.  Wat zal de 
nabije toekomst ons brengen? Brandstofcellen op basis van 
waterstof? We wachten het 1rustig af en blijven alles kritisch 
volgen, want we zijn er nog lang niet.

Louis van de Werff,
Burgercommissielid Helder Helmond

50Plus blijft vechten voor rechtvaardigheid
Als ik dit stukje schrijf zitten met 
de gemeenteraad nog volop in her 
zomerresces. Daarom breng ik nu een 
stukje over onze pensioenen. 
Nog maar twee maand geleden werd 
het pensioenakkoord gesloten en nu al 
neemt de onrust onder gepensioneer
den en leden van de FNV grote vormen 
aan. Dit heeft allemaal te maken met 
de aangekondigde korting van de pen

sioenen voor miljoenen Nederlanders. De onrust is zelfs zo 
groot dat op 8 augustus het Ledenparlement van de FNV bij 
elkaar is geweest voor een ingelaste vergadering.

Dit was te zien in het MAX tvprogramma “Hollandse Zaken: 
het failliet van het pensioenakkoord”. In de uitzending liet 
Wilma Schrover van KBOBrabant weten dat de seniorenor
ganisatie samen met de Stichting PensioenBehoud de juridi
sche strijd aangaat met de Nederlandse Staat over de pen
sioenwetgeving. Zij zijn van mening dat de door de regering 
opgelegde extreem lage rekenrente onwettig is en in strijd 
met de Europese richtlijn. Wilma Schrover zei dat er heel 
veel onrust is onder haar achterban : “het explodeert”. “We 
 moeten nu iets doen”, aldus Schrover, die eraan toevoegde 
dat zij veel steunbetuigingen krijgt voor de juridische proce
dure.

50PLUS is blij met de aandacht van het tvprogramma 
voor de dramatische gevolgen van het onlangs afgesloten 
pensioenakkoord. Door de extreem lage rekenrente dreigen 
volgend jaar de pensioenen van miljoenen Nederlanders 

gekort te worden. En de opbouw van de pensioenen van nog 
eens miljoenen werkenden omlaag te gaan. 50PLUS heeft in 
de Tweede Kamer altijd gewaarschuwd voor de gevolgen van 
de kunstmatig lage rekenrente en heeft zich daarom eind juni 
zeer kritisch opgesteld over het pensioenakkoord. 

Er zijn nog veel vraagstukken die beantwoord moeten worden 
in de uitwerking van het akkoord. Ons pensioenstelsel 
ligt onnodig op het hakblok. Pensioenfondsen nog nooit 
zo rijk. Het is ook niet uit te leggen: nog nooit waren de 
pensioenfondsen zo rijk en toch moet er volgend jaar gekort 
worden. De pensioenen van gepensioneerden zijn in de 
meeste gevallen al tien jaar niet geïndexeerd. En dat komt 
allemaal door de lage rekenrente die Nederland hanteert. 
Geen Europees land is zo streng als het onze. En dat terwijl 
Nederland de grootste pensioenreserve heeft van de 
hele wereld. 50PLUS blijft zich in de Tweede Kamer hard 
maken voor verhoging van de rekenrente en zal dit ook in 
Europees verband doen. De juridische strijd van de Stichting 
PensioenBehoud en KBO Brabant is voor 50PLUS een extra 
steun in de rug.

Jan van Aert,
Raadslid 50Plus
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Helmond

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

www.ruyssenaars-vdbroek.nl

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

• Fysiotherapie
• Manueeltherapie
• Sportfysiotherapie
•  Orthopedische

Revalidatie
• Oedeemtherapie
• Dry Needling

Fysiotherapie

M i e r l o s e w e g  2 8 8   •   H e l m o n d   •   0 4 9 2  -  5 4 4  7 6 4   •   w w w . b b t e g e l s . n l

laat u verrassen in onze
prachtige showroom

EEN VERTROUWD

ADRES VOOR HET

PLAATSEN OF

LEVEREN VAN 

COMPLETE

BADKAMERS

EN

TEGELVLOEREN

•  Puincontainers 
•  Afvalcontainers 
•  Zandcontainers 
•  Opslagcontainers 
•  Inboedelcontainers 

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

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

0492 - 51 78 61 Ook voor particulieren!

Y

     T     

 

7  MA  o d  do k

R.J. van Hagen   TANDARTS   0492-556 156

Coendersberglaan 42

5709 MA  Helmond - Dierdonk

V r r n l  n h lku d  n  r tti  m iVoor professionele tandheelkunde in een prettige omgeving.
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Activiteitenoverzicht MoetNiks aug./dec.
Datum of periode Activiteit Plaats Toelichting

27 augustus Wandeling door Dierdonk Vertrek om 10.00 uur bij AH 
Dierdonk

Opgave niet nodig. Na afloop koffie 
op eigen kosten in Parkzicht

7 september Dierdonkdagen promotie 
en ledenwerving MoetNiks

Feesttent Grote Geer
14.00-17.00 uur

Promotie voor jeu de boules en de 
Promenade met nieuwe banen

19 september Culinair uitstapje.
High Tea

14.00 uur de Warande Park 
Restaurant, De Kluis 2-4 5709GP 
Helmond
Eigen vervoer

Opgave voor 13-09 bij 
activiteitencommissie. Bijdrage leden 
wijkvereniging €20,-- p.p. voldoen bij 
opgave. Niet leden €22,50 p.p.

8 oktober Excursie bij Rioolwaterzui-
vering Aarle Rixtel

Aanvang 13.30 uur Bakelseweg 2 
Aarle Rixtel. Eigen vervoer

Opgave voor 1 oktober bij activitei-
tencommissie. Geen bijdrage

19 november Indoor Curling Aanvang 14.00 uur.
Heesvensestraat 21A Lierop

Opgave voor 12 november bij 
activiteitencommissie.
Bijdrage leden wijkvereniging €6,-- 
voldoen bij opgave, niet leden €8,50

December Kerstviering Parkzicht Informatie volgt
Winterperiode van 03 
oktober tot april 2020 Computer inloop Iedere Donderdag van 10,00 uur 

tot 12.00 uur in Parkzicht
Voor iedereen met vragen over PC 
gebruik

Januari Nieuwjaarsborrel Koersbal Parkzicht

Iedere woensdag Koersballen
Jeu de boules

Parkzicht 10.00-12.00 uur
Promenade Parkzicht Indien het weer het toelaat

Januari Nieuwjaarsborrel Koersbal Parkzicht
Contactpersonen: Ans Postma tel:06 20397918 / Henk Arts tel:537112 / Wim Claassen tel: 559737

Fietstocht MoetNiks
De jaarlijkse grote fietstocht van 25 juni was vanwege de hoge 
temperaturen uitgesteld en verschoven naar de geplande 
kleine fietstocht van 13 augustus.

Om 10 uur vertrokken 16 enthousiaste fietsers vanaf het 
parkeerterrein AH Dierdonk richting Eindhovens kanaal naar 
de eerste koffiestop bij het kasteel van Geldrop.
Na genoten te hebben van koffie en appelnotengebak werd 
de route vervolgd.

Door werkzaamheden en omleidingen hebben we lopend het 
centrum van Geldrop doorkruist om de geplande route te 

vervolgen. Genoten van de bosrijke omgeving en de paarse 
heide kwamen we aan bij ons lunchadres de Boswachter 
Heezerbosch. Ondanks de reservering duurde het erg lang 
voordat iedereen genoten had van de lunch. De buienradar 
gaf minder prettige vooruitzichten aan en iedereen 
beschermde zich tegen de buien. Er werd geschuild bij de 
schapenboerderij op de Straabrechtse heide en vandaar uit 
rechtstreeks huiswaarts. Met herinneringen aan modder 
en gravel van de fietspaden kunnen we terug kijken op een 
prachtige tocht. Wat we door omstandigheden niet hebben 
kunnen fietsen kan gebruikt worden bij een andere fietstocht.
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Culinair Uitstapje MoetNiks
Gezellige middag met hapjes en drankje
Donderdag 19 september
MoetNiks organiseert jaarlijks een culinair uitje. Dit jaar met 
een nieuwe twist, geen dinertje maar een High Tea. Een 
gezellige middag met diverse lekkere hapjes. We beginnen 
met een prosecco (of alcohol vrij aperitief), gevolgd door 
een soepje en allerhande hartige en zoete lekkernijen. Met 
onbeperkt thee of koffie.

Ook zin in een gezellige, smaakvolle middag?

Geef je op en smul mee!

Aanmelden kan vanaf vandaag bij Ans Postma, per mail 
annigje1945@gmail.com of 06-20397918.

Je kunt de betaling voldoen op de bankrekening van MoetNiks 
t.a.v. W.A. Claassen NL64 ABNA 0462 3533 03 ovv High Tea 
2019 en je naam.

Je kunt je ook persoonlijk opgeven op de woensdagochtend 
tijdens koersbal en het geld ter plaatse contant voldoen 
in een enveloppe met naam telefoonnummer en of e-mail 
adres. Je inschrijving is pas definitief als de betaling is voldaan. 
Betalingen dienen uiterlijk 13 september binnen te zijn! Laat 
het snel weten, want vol is vol. Annuleren met restitutie kan 
tot uiterlijk maandag 16 september.

Programma & informatie
Datum: donderdag 19 september
Aanvangstijd: 14.00 uur
Locatie en adres: De Warande Park Restaurant, De Kluis 2-4, 
5709 GP Helmond
Vervoer: Op eigen gelegenheid.

De prijs voor deze gezellige middag bedraagt:
Voor leden van de wijkverenging € 20,00 per persoon.
Voor niet leden €22,50 per persoon.

Informatie-avonden najaar 2019 in het 
Energiehuis Helmond
Het Energiehuis Helmond is een burgerinitiatief, ontstaan in 
nauwe samenwerking met de gemeente Helmond.

Het is opgericht om inwoners te voorzien van onafhankelijke, 
objectieve informatie over het verduurzamen van hun woning. 
In onze voorlichting besteden we daarbij veel aandacht aan de 
manier van aanpak. Vrijwel alle materialen en installaties die 
erbij van pas komen, zijn in het Energiehuis ook te bekijken.

In het najaar 2019 biedt het Energiehuis wederom een 
programma met informatie-avonden, workshops en discussie 
(energiecafé) volgens onderstaand programma. Deze avonden 
vinden steeds plaats in het Energiehuis aan de Torenstraat 3 
in Helmond en vangen aan om 19:30 uur.

Noteer al vast de data!

Alle informatie die het Energiehuis verstrekt is gratis. Het 
Energiehuis heeft geen commercieel belang.
Meer info en aanmelden via de website: 
www.energiehuishelmond.nl

Programma najaar 2019:
do 5 september: warmtepompen
do 12 september: leer je woning kennen, isolatie
di 24 september: warmtepompen
ma 30 september: zonnepanelen
wo 9 oktober: avond voor VvE’s
di 15 oktober: warmtepompen
do 17 oktober: energie café over de aanpak in Helmond
di 29 oktober: leer je woning kennen, isolatie
do 31 oktober: energie voor MKB
ma 11 november: warmtepompen
do 14 november: workshop ‘rekenen aan besparing’
do 21 november: zonnepanelen
di 3 december: leer je woning kennen, isolatie

Buiten de informatie-avonden kunt u op onze openingstijden 
ook gewoon binnenlopen in het Energiehuis Helmond. Of 
maak een afspraak. Zie hiervoor eveneens onze website.
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Vrijwilligersfeest 
2019
Zondagmiddag 16 juni was het weer tijd voor de besturen 
van de wijkraad, Parkzicht en de wijkvereniging om hun 
vrijwilligers letterlijk en figuurlijk in het zonnetje te zetten. Een 
jaarlijkse traditie omdat Dierdonk niet zonder vrijwilligers kan. 
En dan past een mooi bedankje.

De locatie was wederom Parkzicht en omstreken. De groep 
werd verdeeld in 3 groepen die allerlei opdrachten uit 
moesten voeren. Denk aan het doorseinen van een woord 
met lichtsignalen, uitbeelden van Hollandse Hits en woorden 
vormen met T-shirts met letters. Ook moest een puzzel 
gemaakt worden van de onthulling van het kunstwerk ‘Meisje 
met vogel’ en moest een foto gemaakt worden op een 
speeltoestel. Gelet op het fanatisme was dit een geslaagde 
middagactiviteit.

Bij terugkomst in Parkzicht stond de uitgebreide barbecue 
al klaar. Inmiddels waren meer vrijwilligers aangesloten 
omdat 16 juni niet zo’n goede datum bleek te zijn. Het was 
vaderdag en er waren veel meer activiteiten in Helmond zoals 
het drakenbootfestival. Tijdens de barbecue was het druk en 
genoot iedereen van gezellige buurt en van het lekkere eten. 
Wel is een extra bedankje op zijn plaats voor de mensen van 
Parkzicht die ook nu klaar stonden om het vlees te bakken en 
de glazen te vullen.

Gerard Bosmans, voorzitter van wijkvereniging Dierdonk

Feestavond 7 sept.
Gratis consumptiebonnen

U leest het goed. Gratis consumptiebonnen. Elk lid 
van wijkvereniging Dierdonk dat naar de feestavond 
van de DierdonkDagen gaat op 7 september krijgt 2 
consumptiebonnen gratis (maximaal 4 bonnen per gezin). Kom 
dus naar deze leuke feestavond en besef dat het lidmaatschap 
van de wijkvereniging (weer) tot een voordeeltje heeft geleid. 
Nog geen lid? Meld je dan snel aan voor slechts € 15,00 per 
jaar per gezin (zie website www.dierdonk.nl).

Meer weten over de activiteiten tijdens de DierdonkDagen? 
Bezoek de website www.dierdonkdagen.nl.

Bestuur van wijkvereniging Dierdonk
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Van de wijkvereniging
Gezocht: PR man/vrouw

Via diverse media wordt u regelmatig op 
de hoogte gebracht van alles wat er in 
ons mooie Dierdonk speelt. Denk aan de 
3 wijkinformatieborden, de website met 
daaraan gekoppeld facebook en twitter 
en natuurlijk de Gazet, ons wijkblad. Om 
ervoor te zorgen dat de juiste meldingen 
op de juiste tijdstippen bekend worden 
gemaakt, zijn wij op zoek naar iemand 
die dat wil coördineren.

Lijkt het u leuk om op deze manier een 
bijdrage te leveren aan het verbeteren 
van de bekendheid van alle mooie 
initiatieven, stuur dan een mail naar 
secretariaatwijkvereniging@dierdonk.nl .  
Wij nodigen u dan uit voor de volgende 
bestuursvergadering om een en ander 
nader toe te lichten. Daarna kunt u 
beslissen of u onze nieuwe PR man/
vrouw wilt zijn.

Bestuur van wijkvereniging Dierdonk 

Uitvoering Augustus Oklahoma in November

Nieuw in Dierdonk!
VoetreflexPlus praktijk Dierdonk

“Het voetpad tot het lichaam”

José van den Hoven- van Kesteren
     “VoetreflexPlus Therapeute”
Zilverschoonbeek 38
5709PL Helmond

Voor het maken van een afspraak:
Tel nr: 06-12912871 / 0492-514934
E-mail: j.vandenhoven@upcmail.nl
www.voetreflexplus-dierdonk.nl

U bent van Harte welkom in mijn praktijk!
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Beste Quizzers van Dierdonk
We hebben onze target gehaald, dit wil zeggen dat de ruwe 
versie van ons 5e Quizboekje gereed is. Ons streven was dit 
jaar om nog voor de zomervakantie alle vragen en opdrachten 
op papier te hebben staan en wij zijn erg verheugd jullie te 
kunnen meedelen dat dit gelukt is. 
Gebleken is dat een paar nieuwe teamleden een enorme 
meerwaarde hebben voor het team omdat hiermee ook 
nieuwe ideeën en inzichten onder onze aandacht gebracht 
zijn. Wij zijn er trots op dat we er ook dit jaar weer in geslaagd 
zijn om ook van deze 5e editie van de Dierdonk Quiz weer 
een uitdagend geheel te maken met een grote diversiteit aan 
vragen, buiten opdrachten, opdrachten op locatie en een 
bijzondere doe-opdracht. Tegen de tijd dat jullie dit artikel 
lezen zijn er op onze facebook pagina al een aantal hints 
verschenen die verwijzen naar een aantal categorieën met 
vragen in het boekje waarmee jullie je voordeel kunnen doen. 
Houd facebook de komende tijd dus goed in de gaten.

Wij zijn er dus helemaal klaar voor om jullie op 5 oktober een 
enerverende avond te bezorgen. Er hebben zich inmiddels 
al een flink aantal teams aangemeld dus willen jullie nog 
meedoen met een team, aarzel dan niet te lang en geef je op 
via onderstaand mailadres. Let wel op er kunnen maximaal 25 
teams deelnemen dus vol is vol.

Voor de kosten hoeft niemand het te laten want deelname 
is geheel gratis en er zijn aantrekkelijke prijzen te winnen. 
Hopelijk tot ziens op 5 oktober a.s.

Opgeven kan via mailadres dierdonkquiz@gmail.com

Inschrijven voor dit fantastische evenement is vanaf nu 
mogelijk. Let wel, wij kunnen slechts 25 teams deel laten 
deelnemen dus wees er op tijd bij Vol = Vol

Quizteam Dierdonk

Rabo Clubsupport Actie
Stem Op Stichting Dierdonk Events

Ook dit jaar stelt de Rabobank Helmond weer een aanzienlijk 
geldbedrag beschikbaar ter ondersteuning van clubs, 
verenigingen en stichtingen. Evenals vorig jaar heeft Stichting 
Dierdonk Events zich aangemeld om ook kans te maken op 
een financiële steun in de rug. Het mooie van deze actie is dat 
u als inwoner van Dierdonk, mits u lid bent van de Rabobank, 
ons hierbij kunt helpen door op ons te stemmen. 

Wilt u ons helpen om nog meer leuke activiteiten te 
organiseren naast b.v. de Dierdonk Quiz, het paasknutselen 

voor de kleintjes, Dierdonks Got Talent, een kerstochtend 
voor de senioren en een carnavalsmiddag, breng dan uw stem 
uit op STG DIERDONK EVENTS. 

Mede door de bijdrage van de Rabobank kunnen wij de meeste 
activiteiten gratis aanbieden aan onze mede wijkbewoners.

Dus laat uw stem niet verloren gaan maar schenk 
deze aan ons!!
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Di 17 september om 12.30 | Centrum Mierlo-Hout 
De doortocht van 125 militaire voertuigen uit de 
Tweede Wereldoorlog door het centrum van  
Mierlo-Hout. 

OPTOCHT - GARDEN 75

EXPOSITIE BELEEF 75 JAAR VRIJHEID

Wo 18 september vanaf 09.00 | De Geseldonk 
Een tentoonstelling in Wijkhuis de Geseldonk met  
objecten, vondsten uit opgravingen en documentatie 
uit particuliere verzamelingen. Ga voor de  
openingstijden naar www.helmondvrij.nl.

OORLOG IN MIJN STAD

19 - 24 september | Verschillende locaties in Helmond 
Op 19, 20, 23 en 24 september spelen leerlingen van 
OBSH-scholen op diverse locaties in de stad tussen 
09.00 - 15.00 uur toneelstukjes van situaties uit de 
oorlog. Ga voor de locaties naar www.helmondvrij.nl. 

ZUIDWAL DE MUSICAL 

20 & 21 september om 20.15 | Het Speelhuis 
Een musical gespeeld door leerlingen van het 
Dr.-Knippenbergcollege over het verhaal van Helmond 
in de oorlogsjaren. Ga voor meer informatie over de 
kaartverkoop naar www.helmondvrij.nl. 

OUDERENMIDDAG

Za 21 september om 14.00 | De Geseldonk 
Een ouderenmiddag met optredens van o.a. “Just For 
Fun” en de “Brabantse Stoomblazerij Mierlo-Hout” en 
een presentatie over de gevechten in de directe  
omgeving van het herdenkingsmonument in  
Mierlo-Hout.

BEVRIJDINGSHERDENKINGEN

Zo 22 september om 10.15 | Sint Luciakerk 
Zo 22 september om 15.00 | Herdenkingsmonument 
Mierlo-Hout 
Zo 22 september om 15.00 | Bevrijdingsmonument 
Stiphout 
Di 24 september om 18.30 | Louis Donkersplein 
 

CARAT BEVRIJDINGSCONCERT

Zo 22 september om 12.00 | De Warande  
een bevrijdingsconcert verzorgd door  
Muziekvereniging Eindhoven West en mezzosopraan 
Pauline van der Roest. 

ONTHULLING STRUIKELSTENEN

Wo 25 september om 14.30 | Steenweg 10 
De ceremonie en onthulling van de  
herdenkingsstenen voor familie Koppel.  
Wo 25 september om 15.40 | Maurickplantsoen 
De ceremonie en onthulling van de  
herdenkingsstenen voor familie Hanstein. 

BEVRIJDINGSMAALTIJD 

Wo 25 september om 18.00 | Hortensiapark 
Dit jaar zal de traditionele bevrijdingsherdenking van 
Helmond worden uitgebreid met een bevrijdings-
maaltijd waar alle inwoners van Helmond welkom 
zijn om tegen een minimaal bedrag aan te schuiven. 

CONCERT BAND OF LIBERATION

Zo 22 september om 12.30 | De Geseldonk 
Een concert verzorgd door de Band of Liberation met 
muziek uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog,  
waaronder marsmuziek en nummers van o.a. Glenn 
Miller en Vera Lynn. 

H2O FEEL FREE FESTIVAL

Za 28 september vanaf 15.00 | Speelhuisplein 
Een eenmalige bevrijdingseditie van het H2O Festival 
voor jong en oud. Een divers prorgamma met  
bevrijdingsspellen, muziek, theater, cultuur en  
speciale food & drinks. 

VRIJHEID VIEREN WE SAMEN  
SEPTEMBER 2019

meer informatie? www.helmondvrij.nl

ONTHULLING STRUIKELSTENEN

Do 26 september om 09.00 | Wijkhuis De Fonkel 
Ontvangst vanaf 09.00 uur in Wijkhuis De Fonkel. Om 
09.40 start de wandeling waarbij verschillende  
locaties worden bezocht voor de onthulling van  
herdenkingsstenen voor familie Coppel, Lobe en  
Koppens. 

            



Jullie ook met vakantie aan zee geweest? 
Nee lees dan hier het avontuur dat Petra 
met haar broer Tim en met haar vader 
en moeder met hun camper in de buurt 
van Schoorl aan het strand hebben 
beleefd.

Toen de vakantie bijna om was brachten 
ze voor de laatste keer nog eens een 
hele dag aan zee door. Het was een 
flinke wandeling van de camping naar 
het strand en er moest altijd een 
heleboel meegesleept worden! Eten en 
drinken natuurlijk, maar ook voor mama 
een boek om in te lezen en voor papa 
een autotijdschrift.

Zodra ze op het strand waren 
aangekomen, gingen de twee kinderen 
meteen een kasteel van zand bouwen, 
een meter achter de waterlijn. Als dan 
de vloed opkwam, dan zou het hele 
bouwwerk door het water worden 
verzwolgen! Maar het duurde toch 

wel lang, voor het zover was. Ze 
besloten eerst maar even te gaan 
zwemmen. Dat konden ze allebei heel 
goed. In het zwembad hadden ze hun 
zwemdiploma’s gehaald, dus in zee kon 
niets gebeuren!

Nadat ze een poosje met de golven 
hadden gespeeld besloot Tim om bij 
papa en mama een luchtbed te gaan 
halen. Petra ging er op liggen en Tim 
trok haar door het water. Soms werd 
het luchtbed door een aanrollende golf 
ondersteboven gegooid en dan hadden 
ze het grootste plezier.

Toen Petra er genoeg van kreeg, ging 
Tim zelf op het luchtbed liggen. Eerst 
dreef hij een eindje van de kust af en 
daarna gooiden de golven hem weer 
terug op het strand. Het leek een 
ongevaarlijk spelletje. Papa kwam er 
ook nog even naar kijken, maar omdat 
de wind uit zee kwam mocht Tim verder 
met het bed blijven spelen. 

Hij dook met het luchtbed door hoge 
golven van de branding heen en liet 
zich lekker met de stroming van de 
zee meedrijven. En toen gebeurde er 
plotseling wat! 

Een haai was te dicht bij het strand 
gekomen en het dier raakte in paniek. 
Angstig zwaaide hij met zijn staart 
toen hij merkte, dat het water steeds 
ondieper werd. Met grote slagen van 
zijn vinnen probeerde hij dieper water 
op te zoeken. Net toen hij ontdekt 
had, hoe hij weer naar de open zee kon 
komen dook er opeens een stuk touw 
voor hem op. Hij kon het niet meer 
ontwijken en met een lus touw om zijn 
snuit zwom hij zo hard als hij kon van 
het strand weg.

Wat de haai niet wist, was, dat het touw 
vastzat aan het luchtbed van onze Tim. 
Die voelde plotseling een ruk aan het 
bed! Hij tuimelde er bijna af, maar hij 
wist zich toch nog vast te houden en 
met bed en al ging hij met een vaartje 
de zee op.

Petra zag opeens hoe Tim veel te snel 
van het strand weg dreef. Zij hoorde 
Tim gillen van angst en zo vlug als ze 
kon, rende ze naar papa toe. Die holde 
naar de mensen van de reddingsdienst 
toe en binnen tien minuten was er een 
reddingsboot naar Tim onderweg! De 
bestuurder van de boot kon door de 
hoge golven het luchtbed zelf niet zien, 
maar via een portofoon, zo’n draagbare 
radio, kreeg hij aanwijzingen vanaf de 
toren, waarop de strandwacht stond. 
Die kon Tim wel zien. Hij schreeuwde: 
“Meer naar rechts!” en meteen ging de 
boot dan ook die kant op. Tim hoorde 
het geluid van de motor van de boot nu 
ook. Hij dacht: “Zal ik van het luchtbed 
afspringen en me uit zee op laten 
vissen? Of kan ik beter op het bed blijven 
liggen?”. Hij besloot nog maar even af te 
wachten. Hij wist nu wel waardoor hij zo 
snel de zee op werd gesleept. Soms kon 

hij namelijk de haai zien als het bed door 
een golfdalletje ging. Hij dacht zelf ook 
al, dat het een haai was maar hij wist 
niet of deze haai ook jongentjes lekker 
vond en als hij van het bed afsprong, 
zou de haai dan niet op hem afkomen? 

De boot was nu dichtbij. Tim kon de 
schipper al zien staan. Toen de boot 
vlak bij Tim was, schreeuwde één van 
de mannen aan boord: “Tim! Als ik “NU” 
zeg, springen! Wij pikken je dan meteen 
op”. En even later: “NU!”

Tim sprong opzij weg, in de richting van 
de boot. Een man pakte hem meteen 
bij een arm en twee tellen later stond 
Tim al - nog een beetje bibberend van 
de schrik -  aan boord. Hij keek nog 
eens achterom en toen zag hij, hoe het 
luchtbed opeens vaart minderde en 
even later stil op de golven dreef. De 
haai was er in geslaagd, om het touw 
van zijn kop los te schudden en het dier 
ging nu nog sneller dan eerst er van 
door!

Samen met de bemanning van de 
reddingsboot pikten ze ook het luchtbed 
nog op en daarna ging het met een vaart 
in de richting van de kust!

Daar stonden al een heleboel mensen 
te wachten. Toen de boot het strand 
op schoof en Tim uitstapte ging er 
een gejuich op! Tim was opeens een 
beroemde jongen, want zoiets was nog 
nooit gebeurd! En weet je wat Tim zei? 
Hij zei: “Mijn zusje Petra had gelukkig 
gauw in de gaten wat er gebeurde en als 
zij niet heel gauw hulp was gaan halen, 
dan stond ik hier misschien wel niet!”. 
Toen kreeg Petra ook nog een applaus. 
De mensen klapten zich de handen 
rood! Een persfotograaf maakte foto’s 
van die twee en de volgende dag stond 
het hele verhaal - met foto’s - in de 
krant. En reken maar, dat Tim die krant 
zuinig bewaart!

Vakantie aan zee 
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Doodles gifts op www.yoursurprise.nl      Doodles wenskaarten op www.greetz.nl.

       Oplossingen op pag 27.
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versautomaat
van 8.00 tot 22.00 uur

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

Verhoeven  
                Martens vof

www.tuincentrumdebiezen.nl

7 minuten van Dierdonk!

Alles voor een stralende tuin!

Wij helpen u graag!

Dierdonk

Biezenweg 2a Beek & Donk

Klan nr. 
 

Fo maat  
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Bernhardstraat 15
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Beste Dierdonkers, Bij het verschijnen van deze Gazet is 
bijna iedereen weer terug in de wijk. Hopelijk hebben jullie 
een goede vakantie gehad. Op maandag 2 september begint 
voor ons weer het nieuwe clubseizoen. Het vorige hebben we 
afgesloten met een uitje naar Maastricht. Ik had beloofd in de 
vorige editie om hier nog op terug te komen.

Op 22 juni hebben we een rondleiding gekregen bij Brouwerij 
Bosch. Deze brouwerij stamt uit 1758 en er werd tot 1970 bier 
gebrouwen. Hier hebben we de brouwerswoning, de mouterij 
en de brouwerij zelf bezocht. De rondleiding werd afgesloten 
met het proeven van twee bieren die gebrouwen werden 
volgens oud recept; “Saison de Maestrcht” en “l’Empereur 
de Maestricht”. Deze twee bieren dienden natuurlijk 
professioneel vastgelegd te worden op foto.

Na afloop zij we via de nieuwe brug richting centrum gegaan 
om ook daar de binnenstad van Maastricht te kunnen 
vastleggen. Bij de Helpoort was een bierfestival aan de gang; 
hier van de gelegenheid gebruik gemaakt om even wat te eten 
en te proeven. Vervolgens verder gegaan richting Onze Lieve 
Vrouwenplein en het Vrijthof om weer de nodige plaatjes te 
schieten. Met de nodige kilometers in de benen en moe van 
het dragen van al die camera apparatuur nog wat gedronken 
in de Koestraat. Vervolgens richting auto gelopen om weer 
richting het mooie Helmond te rijden.

Lijkt het u leuk om ook een keer deel te nemen aan een 
fototrip of een keer een clubavond te bezoeken? U bent van 
harte welkom in Parkzicht op de eerste maandag van de 
maand om 20:00 uur. Kijk ook op www.fotodier.nl voor meer 
informatie.

Met vriendelijke 
groet, 

Jeroen van Odijk

Fotodier terug van vakantie
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Nieuwsbrief N279
Informatiebijeenkomsten goed bezocht
De provincie organiseerde in juni en juli vier informatie
avonden over de procedure en de aanbesteding van de 
N279 VeghelAsten. Bezoekers werden in Veghel, Beek en 
Donk, Helmond en Asten door de provincie bijgepraat over 
de beroepsprocedure bij de Raad van State, de planning, 
de aanbesteding om een aannemer te selecteren, wanneer 
en hoe de omgeving hierbij betrokken wordt en de andere 
voorbereidingen die op dit moment plaatsvinden. Ook 
werden verschillende onderdelen van het referentieontwerp 
uitgelicht.

De meeste vragen van bezoekers betroffen de onderwerpen 
geluid, detailinvulling van het referentieontwerp en projecten 
van de gemeenten die raakvlakken hebben met de N279 
VeghelAsten, zoals de aanleg van snelfietspaden. De inbreng 
nemen we mee bij de voorbereiding en uitvoering van het 
project. De ontvangen vragen en opmerkingen worden door 
de provincie nagelopen op relevantie voor de contractstukken. 
Indien nodig worden op basis hiervan aanvullende eisen 
meegenomen in het contract voor de aannemer.

Meer informatie
Kijk op www.brabant.nl/N279 voor meer informatie. Op 
basis van het vastgesteld Provinciaal Inpassingsplan (PIP) 
is een digitale kaart gemaakt. U ziet op deze kaart een 
conceptontwerp dat nog verder uitgewerkt wordt door 
provincie en aannemer. Bekijk de kaart hier. Heeft u nog 
vragen, neem dan contact via N279VeghelAsten@brabant.nl.

Procedure Raad van State
Er zijn 69 beroepschriften ingediend tegen het Provinciaal 
Inpassingsplan (PIP) voor de N279 VeghelAsten. De beroepen 
gaan grofweg over vier onderwerpen: de wens om de weg 
met 2x2 rijstroken aan te leggen in plaats van de geplande 
2x1, de keuze voor de omleiding bij Dierdonk in plaats van het 
huidige tracé door Helmond, de gebruikte verkeerscijfers en 
de effecten van de plannen op het milieu en woongenot. 

De provincie heeft haar antwoorden op de beroepen verwerkt 
in een verweerschrift en dat aangeboden aan de Raad van 
State. De verwachting was dat de zitting dit najaar zou 
plaatsvinden. Maar de Raad van State heeft nu aangegeven 
dat vanwege drukte de N279 VeghelAsten mogelijk pas in het 
voorjaar van 2020 behandeld zal worden. Dit heeft invloed op 
de projectplanning. De provincie gaat in de tussenliggende 
periode al wel verder met de voorbereiding van het contract 
voor de aannemer. Dan kan mogelijk meteen na de uitspraak 
van de Raad van State de aanbesteding gestart worden voor 
de selectie van een aannemer.

Aangepaste planning
Voorjaar/zomer 2019 Voorbereiden contract aannemer
Voorjaar 2020 Uitspraak Raad van State
Voorjaar 2020 Start aanbestedingsprocedure
Najaar 2020 Gunning: aannemer bekend
Najaar 2020  najaar 2021 Voorbereidende werkzaamheden

aan nemer: uitwerken van referentie 
ontwerp naar voorlopig en later 
definitief ontwerp. De aannemer zal 
in dit proces de omgeving betrekken.

Vanaf najaar 2021 Werkzaamheden buiten
2024  Project gereed

Nieuwsblad voor Dierdonk20

           



Ook Dierdonk heeft nu een AED netwerk
Een dekkend AED-netwerk is van levensbelang:
In Dierdonk zijn door de gemeente Helmond 3 AED’s geplaatst 
op de volgende locaties:

Huisartspraktijk Boszicht  Hulpverleners actief 80
Bakelsedijk 264
5703 JJ Helmond
0492-724872

Medisch Centrum Dierdonk Hulpverleners actief 83
Waterleliesingel 16-22
5709 PD Helmond
0492-512723

Ride Wine Dine   Hulpverleners actief 81
Coendersberglaan 17
5709MA Helmond

De locatie op de Bakelsedijk vindt u misschien wat vreemd, 
maar hierdoor dekken we een groter gebied ook buiten 
Dierdonk. De gemeente wil de AED zo efficiënt mogelijk 
plaatsen.
In tegenstelling tot eerdere berichten blijkt Dierdonk 
over voldoende burger hulpverleners te beschikken. Dit is 
fantastisch. De geregistreerde burgerhulpverleners kunnen op 
de HartslagNu app precies zien hoeveel burgerhulpverleners 
er actief zijn in een bepaalde cirkel en dit ziet er goed uit in 
“ons” Dierdonk. Maar, hoe meer hoe beter, dus meld je aan!

Burgerhulpverlening: Hoe werkt het in Nederland en dus nu 
ook in Dierdonk:

6 minuten…
De cruciale tijd bij een hartstilstand zijn de eerste 6 minuten. 
Hoe sneller iemand gereanimeerd wordt, hoe groter de 
kans op leven én leven met minimale schade. Voor de 
professionele hulpverlening is het vaak lastig om binnen deze 
tijd bij een slachtoffer aan te komen. Als burgerhulpverlener 
start jij in die kritieke minuten de eerste hulp op en begin je 
met reanimeren.

Jouw taak als burgerhulpverlener
Wanneer 112 wordt gebeld, stelt de meldkamer 
Ambulancezorg vast of het om een mogelijke hartstilstand 
gaat. Als dit het geval is, ontvangen de burgers die het 

dichtstbij het slachtoffer zijn automatisch een alarmoproep. 
Je gaat naar het slachtoffer toe (of haalt eerst een AED, 
afhankelijk van de oproep) en je start de reanimatie alvast 
op. Dat kan handmatig zijn of met behulp van een AED. Je 
reanimeert net zo lang totdat de ambulance is aangekomen 
en professionals het werk van je overnemen.

Hoe word ik gealarmeerd?
Wanneer is vastgesteld dat het om een mogelijke 
hartstilstand gaat, worden de burgerhulpverleners die zich 
dichtbij het slachtoffer bevinden, binnen een straal van 750 
meter, automatisch gealarmeerd. Als vrijwilliger ontvang jij 
een bericht op je telefoon, per app of sms. Je wordt gevraagd 
rechtstreeks naar het slachtoffer te gaan of eerst een 
openbare AED op te halen en dan ter plaatse te gaan.

Wie kan burgerhulpverlener worden?
Iedereen die kan reanimeren, kan zich bij HartslagNu 
aanmelden. Jij en ik. Jong en oud. Hoe meer mensen bij het 
netwerk zijn aangesloten, hoe beter. Wanneer je wordt 
geregistreerd als hulpverlener bij HartslagNu, dan heb je een 
erkende reanimatietraining gevolgd en zorg ervoor je dat je 
ieder jaar een opfriscursus volgt.

Hulp verlenen wanneer jij wilt
Je verleent hulp wanneer je kunt. Zo kan het zijn dat je niet je 
plek acuut kan verlaten. En, weet je op voorhand dat je niet 
oproepbaar bent of wilt zijn, dan kun je dit ook aangeven. Dit 
kan je in je profiel in de app of op Mijn HartslagNu instellen. 
Zo heb je altijd zelf in de hand of je wel of niet opgeroepen 
wordt of naar een reanimatie gaat.

Meld je aan
Registreer je als burgerhulpverlener wanneer je kan 
reanimeren. Daarnaast moet je ook willen reanimeren als dat 
nodig is. Ben je al professioneel hulpverlener? Ook dan is je 
registratie van harte welkom!

Meld je aan als burgerhulpverlener op HartslagNu.nl
Wil je een cursus reanimeren volgen: Meld 
u snel aan bij EHBO vereniging Helmond via 
mailadres: secretariaat@ehv-helmond.nl

Namens de Wijkraad Dierdonk
 Arie Manders

Glasvezel in Dierdonk
Wat een geweldige opkomst bij de informatie avonden op 3 
en 6 juni.

Dit betekent dat de bewoners van Dierdonk van deze moderne 
en verbeterde faciliteit gebruik willen gaan maken. Er zijn 
al diverse diensten die je via glasvezel thuis kunt ontvangen 
naast TV en internet, zoals huisbeveiliging en mantelzorg, en 
er komt nog veel meer aanbod. Zoals zorg-op-afstand vanuit 
het Elkerliek.

Kortom glasvezel heeft veel voordelen ten opzichte van de 
huidige koperdraden. Het is snel en het is veilig en je hoeft 
de data vanaf je woning niet meer te delen met je buren. 
Vanaf je woning gaat en komt de data rechtstreeks vanaf de 
centrale meterkast.

Nu moeten we in Dierdonk er nog voor zorgen dat we de 
minimale 25% aansluiting halen, als het kan de 40% want dan 
krijgen we nog een extra cadeautje.

Meldt ja aan bij een van de providers. Doe dit echt voor 9 
september.

Digitalisering bepaalt de samenleving van vandaag en morgen!

Info op: www.glasvezelhelmond.nl

Namens de wijkraad Dierdonk
Arie Manders
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Vraagprijs € 369.000,- k.k.

HOOFDSTRAAT 155 • HELMOND
0492 - 661 884 • INFO@HEUVEL.NL

AALSTERWEG 134 C • EINDHOVEN
040-7820849 • INFO@HEUVEL.NL
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Bleyenbeekdreef 35

Leeuwenborchweide 18 Dierdonklaan 79

Leeuwenborchweide 30

TE KOOP 

VERKOCHT

NIEUW

HEUVEL.NL • WÉRKT VOOR U

VERKOCHT

enborchweide 11

VERKOCHT

TE KOOP

 

 

 *onze makelaar licht dit graag bij u thuis toe.

UW HUIS TE 
KOOP?

Wij zijn dringend op zoek 

naar nieuwe woningen in uw 

wijk. Als groot kantoor met 

een breed netwerk hebben 

wij de kopers voor u in het 

vizier! Overweegt u uw 

woning te verkopen? Neem 

eens contact met ons op 

voor een vrijblijvende 

waardebepaling én profiteer 

van onze aanbieding*

UW WONING EXTRA

ONDER DE AANDACHT 

ZOWEL IN HELMOND 
ALS IN 

EINDHOVEN

Vraagprijs € 409.000,- k.k.

Valeriaanbeek 10

Vraagprijs € 439.000,- k.k.

op een perceel van 467 m²!

            



Kent u deze Dierdonker al?
Dafne van den Hurk
Hoe goed kent u uw wijkgenoten? Wie 
woont er in uw buurt en wat houdt 
hen bezig? In ieder editie een interview 
met een Dierdonker om hier achter te 
komen. Deze keer: Dafne van den Hurk.

Onze wijkgenoot Dafne van den Hurk, is 
een rasechte Dierdonker. 18 jaar jong, 
woont ze al vanaf haar geboorte in 
onze mooie wijk, op de Wilgeroosbeek. 
Wellicht heeft u haar al wel eens voorbij 
zien komen in een eerdere editie van de 
Gazet. Dafnes grote passie is namelijk 
Twirlen, een sport waarbij elementen uit 
ballet, turnen en ritmische gymnastiek 
samenkomen. Een belangrijk instrument 
hierbij is de baton, een speciale stok.

Als driejarige, oefende ze al met de 
baton van haar moeder, die destijds bij 
een majoretteclub zat. Ook was ze al 
jong aan het turnen, en vanaf haar zesde 
kwam daar het twirlen bij. Ze vond het 
zó leuk dat ze, toen ze moest kiezen, 
het turnen vaarwel zei. En dat terwijl 
ze ook daar al vroeg heel goed in bleek 
te zijn; ze mocht door naar de selectie. 
Maar, zo zegt Dafne, “Ik vond twirlen 
gewoon nóg leuker. Het onbekende vind 
ik leuker dan het bekende en ik had het 
gevoel dat ik er meer in kon bereiken.”

Dat gevoel bleek te kloppen; sinds 
2014 is ze in haar klassement -het op 
een na hoogste niveau- in Nederland 
onverslaanbaar gebleken. Ze is zelfs 
al een keer met haar team naar het EK 
gegaan. Afgelopen jaar werd ze op-
nieuw op drie onderdelen Neder lands 
kampioen; als duo en met twee ver-
schillende team-optredens. “Ik had 
ook nog goede kans om als solist te 
winnen, maar ik heb het verknalt door 
de zenuwen.”
Desalniettemin een hele knappe 
pres  tatie voor de 18-jarge. Ze traint 
dan ook drie keer per week bij haar 

twirl vereniging Imaginations (in de 
Eeuwsels/Brandevoort). Er zijn zo’n 50 
leer lingen, allemaal meiden. Maar wie 
denkt dat twirlen een echte meidensport 
is, heeft het mis. “Er doen ook veel 
jongens teams mee in Nederland en 
in Japan is het bijvoorbeeld echt een 
mannen sport. Daar beoefenen vrouwen 
het nauwelijks.”, legt Dafne uit.

Van april tot en met januari is er iedere 
maand wel een wedstrijd waar Dafne 
aan meedoet, ergens in Nederland. 
Daar na volgt er een tijd waarin nieuwe 
routines worden aangeleerd, die ver-
volgens vanaf april weer iedere wed-
strijd moeten worden getwirld. Enthou-
si ast legt Dafne uit welke onderdelen er 
allemaal zijn en wat je juist wel of niet 
mag per onderdeel. Als enige van de 
hele vereniging is Dafne gespecialiseerd 
in álle onderdelen.

Niet alleen het twirlen is aan Dafne 
besteed, ze is ook een fervent skiër. Haar 
ouders hebben haar dat met de paplepel 
ingegoten en ze stond als peutertje van 
2 ½ al op de latten. Sindsdien gaat ze 
ieder jaar op wintersport. “Als ik een 
vakantie zou moeten skippen dan nog 
liever de zomervakantie, want skiën 
ga ik sowieso”, zegt Dafne lachend. 
Ze is dan ook dit jaar niet voor niets 
gecertificeerd skileraar voor Europa 
ge worden. Sinds kort geeft ze, als 
bijbaantje, iedere zaterdag ski-les bij 
Snow centrum Montana.

Dafne wil dan ook heel graag gymlerares 
worden. Ze start bijna met haar laat ste 
jaar aan het Summa College in Eind-
hoven, waar ze de mbo-opleiding Sport 
en Beweging volgt. Graag wil ze daarna 
doorstromen naar het HBO om dan 
uiteindelijk gymleraar te worden.
Als klap op de vuurpijl heeft ze na een 

zware auditie, het Nationale Twir ling 
Team gehaald. Van de 245 aan mel-
dingen, zit ze bij de laatste 62. Een hele 
knappe prestatie. Met dit nationale 
team gaat ze in april 2020 meedoen aan 
het WK Twirlen! Dit WK wordt toevallig 
bij ons in de buurt georganiseerd, in 
Eindhoven. Hoewel de Nationale Twir-
ling Bond (NBTA) alles regelt (hotels, 
kostuums, trainingen etc.), beschikken 
ze niet over de middelen om het voor 
iedereen te bekostigen, laat staan dat 
de sporters er iets mee verdienen. Deel-
name kost Dafne geld, bizar genoeg; 
zo’n 950 euro. “Gelukkig is het WK in de 
buurt en niet in Japan of zo, want dan 
had ik het geld nooit bij elkaar kunnen 
krijgen!” zegt Dafne.

Dafne hoopt dan ook heel erg op steun 
van familie, kennissen, maar ook van 
buurtbewoners om haar droom te kun-
nen verwezenlijken. “Al geven men sen 
maar 1 euro, dan ben ik al blij! Als 50 
mensen me een euro geven, heb ik toch 
al 50 euro.”
Stelt u zich eens voor: een wereld kam-
pi oen Twirlen, in onze eigen wijk! Voor 
zover Dafne weet is ze de enige in heel 
Dierdonk die twirlt. Toch heeft ze veel 
vrienden in de buurt. Ze ging hier naar 
school en zit al jaren bij Scouting Paulus, 
waar bijna iedereen uit de wijk komt. 
“Zolang ik thuis nog welkom ben, blijf ik 
dus nog lekker hier in Dierdonk wonen”.

Wilt u Dafne helpen haar droom om naar het 
WK Twirlen te gaan te verwezenlijken? Maak 
dan een kleine (of grote) bijdrage over naar: 
NL18BUNQ2033 4307 23, t.n.v. H.J.R. van 
Hooft van den Hurk.
Alvast heel erg bedankt, namens Dafne.

Maartje van Lith
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HENK HUIJSMAN
O P T I E K

Schoolstraat 25
5761 BV  Bakel
Telefoon 0492-343878

Optiek

mode

op z’n

best

Oogmeting

+

Reparaties 

GRATIS

Voor BRILLEN en CONTACTLENZEN
   

       

Omdat iedereen anders is...

0 4 9 2  5 2 5 0 0 0   |   U I T VA A R T @ S P I E R I N G S . C O M   |   W W W. S P I E R I N G S . C O M

U I T VA A RT  S P I E R I N G S

Ook als u verzekerd bent bij 
Ardanta, Amev, Dela, Monuta 
of Yarden bent u vrij om voor 
ons te kiezen!

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

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

Zomaar een greep uit ons grote assortiment……

3,5 meter: €.35 / 4,5 meter: €.45

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

Tenten, Statafels, Tafels, Stoelen, Barkrukken, Verlichting, Bestek, Serv esgoed, Glaswerk, Manden,

Warmhoud, Rode Lopers, Afzetpaaltjes/-Koorden, Marktkramen, Opblaasbare Abrahams & Sarah's,
Springkussens, Skytubes, Serveerschalen, Verwarm ng, Decoratie, Verkoop, Koffie & Thee  etc.  etc.

            



Dierdonkdagen 6-7-8 september

Volgende week is het weer zover, het grootste Dierdonk 
evenement van het jaar.
Daar ben jij toch ook bij !!!
Een weekend vol met activiteiten en feest voor iedereen.

Op vrijdagavond een spetterende jeugddisco met aansluitend 
de EK-kwalificatie wedstrijd Duitsland - Nederland op groot 
scherm.

Zaterdagmiddag is er een foto expositie van FotoDier en zijn 
er demonstraties van Moet niks en TV Dierdonk.
De Bereboot verzorgd de knutselhoek en er is voetbal 4x4 en 
nieuw dit jaar de Durf & Drek run voor de kids die niet bang 
zijn om een parkoers vol met klim, kruip, water en modder af 
te leggen.
INSCHRIJVEN voor DURF & DREK en VOETBAL op onze website: 
www.dierdonkdagen.nl

Zaterdagavond gaan we weer los tijdens het grote Feest in 
deTent !!
Neem je buren of je hele straat mee naar de big party van de 
Dierdonkdagen.
TOEGANGSKAARTEN verkrijgbaar via onze website: 
www.dierdonkdagen.nl en bij AH Dierdonk.

We sluiten het weekend op zondag traditioneel af met 
de zinderende Zeskamp. Trotseer samen met jou team de 
spectaculaire hindernissen op het Dierdonkdagen-terrein.
INSCHRIJVEN voor DE ZESKAMP op onze website: 
www.dierdonkdagen.nl

Programma in het kort:
Vrijdag
– Jeugddisco  18:30-20:30 uur 
– Duitsland-Nederland 20:45-23:30 uur
Zaterdag
– Knutselen & tatoo zetten vanaf 14:00 uur
– Voetbal 4x4   vanaf 14:00 uur 
– Durf & Drek Run   vanaf 15:00 uur
– Foto expositie FotoDier vanaf 14:00 uur
– Demonstratie MoetNiks vanaf 14:00 uur 
– Demonstratie T.V. Dierdonk vanaf 14:00 uur
Zaterdag-Avond
– Feest in de Tent  20:30-01;30 uur
Zondag
– Zeskamp   vanaf 12:00 uur
Voor inschrijven en info : www.dierdonkdagen.nl
Wil je up to date blijven, volg ons dan op Facebookpagina: 
Dierdonkdagen

Met dank aan:
Wijkvereniging Dierdonk
NobraCars Helmond
Hotel St. Lambert
FOA bv
Glasvezel Helmond
Fysiotherapie Reigerlaan
Autorijschool de Kimpe
Hubo Helmond
Natural Beauty Dierdonk
Broeckx Makelaars

Friet van Ons
Carmitech
HG Makelaars
Rovero
Garage den Haan
Winkelcentrum de Bus
Adriaan van den Heuvel Makelaars
S & D Glas- en Schilderwerken
Carlo Vlamings Instal.werken
Duijmelinck Kaas en Delicatessen

Verfwinkel.nl
Aarts Woning- en Projectstoffering
Plus Marlo en Angela van den Wildenberg
Van Heugten CV Techniek & Sanitair
Rob Haver Mannenmode
Van den Akker Glas- en Schilderwerken
KDV De Bereboot
R&W Hoveniersbedrijf
Wijkraad Dierdonk
Ondernemers Sociëteit Dierdonk
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De kookmuts
Voor de meeste mensen zit de vakantie 
er al weer op en komt langzaam de 
herfst in zicht. In het najaar zien we 
overal weer de pompoenen op het 
land maar ook in het straatbeeld als 
siervrucht. Vandaar dat deze maand de 
pompoensoep op het programma staat.

Een stukje pompoenhistorie;
Pompoenen zijn zeer oude cultuurgewassen en vormen samen 
met kalebassen en komkommers een familie. In Midden- en 

Zuid-Amerika werden al tussen 9000 en 7000 jaar v.Chr. 
pompoenen verbouwd. In de 16e eeuw werd de pompoen 
voor het eerst in Europa geïntroduceerd. De reuzenpompoen 
(Cucurbita maxima) kan een omvang bereiken van wel 1 meter 
en een gewicht van 70 kg. De stengels kunnen een lengte van 
10 meter bereiken. De vrucht is bolrond met een afgeplatte 
boven- en onderkant.
Mijn weerspreuk voor deze maand is; “Schijnt de septemberzon 
met zomerkracht, maakt veelal de winter zacht. ” Het is maar 
dat u het weet.

Gazetmenu voor de maand september
Pompoensoep       voor 8 personen

Ingrediënten
½ middelgrote pompoen
of twee flessen pompoenen 
4 schijven rauwe ham
3 uien
3 stengels bleekselderij
2 kleine wortels
1 teentje knoflook
2 el olijfolie Sevilla
3 L kippenbouillon
1 kardemompeul
200 gr geraspte geitenkaas
Peper en zout 
Verse laurier
Verse tijm
Klont roomboter

Soepstengel
Filodeeg
Roomboter
Pompoenpitten
Zwarte peper
Chilipeper en zout

Benodigdheden
Grote soeppan
Bolzeef
Staafmixer
Koekenpan

Pompoensoep is perfect voor de herfst 
en winterse maanden. Ik combineer de 
zachte pompoensmaak met een portie 
geraspte geitenkaas, die precies dat 
beetje extra kracht geeft aan de smaak. 
Voeg er nog wat pittige rauwe ham 
aan toe, en dan kan je vriend en vijand 
verrassen met een stevig soepje.
De meeste pompoenen zijn het hele 
jaar te verkrijgen en de soort bepaalt de 
kleur van de soep.
Hou je van oranje neem dan de flessen 
pompoen.

Voor de echte doe het zelver heb ik een 
receptje zelfgemaakte soepstengels 
toegevoegd, je kunt ze natuurlijk in de 

winkel kopen of weglaten net wat u wilt.

Als smaakmaker heb ik een kardemom-
peultje bijgevoegd. 
Kardemom komt oorspronkelijk uit 
India. Daar wordt het in veel gerechten 
gebruikt. Als hoofdingrediënt in curry’s 
of als smaakmaker in thee, ijs, snoep en 
andere zoetwaren. 
De kleine zwarte zaadjes binnenin de 
groene peulen smaken opvallend fris 
en citroenachtig. Door het vleugje 
eucalyptus hebben de zaadjes zelfs 
iets weg van pepermunt. Het aroma 
van kardemom is bovendien zoet en 
bloemig. Kortom, kardemom is een 
heerlijke smaakmaker!

Bereidingswijze
Schil de pompoen en verwijder de 
zaadlijsten en snijd het vruchtvlees in 
blokjes. Bewaar de pompoenpitten voor 
later.
Snijdt de uien, de bleekselderij en de 
wortelen grof. Pel de knoflook.
Smelt een klont boter met een scheut 
olijfolie in een grote soeppan.
Stoof alle groenten samen met de teen 
knoflook op een matig vuur.
Pel de kardemompeul en kneus het 
zaad. Voeg dit toe aan de pan met 
groenten.
Laat alles enkele minuten stoven en giet 

er vervolgens de hete kippenbouillon 
bij. Voeg ook het bouquet garni toe. 
Laat alles een uurtje rustig sudderen.

Vis het bouquet garni uit de soep.
Voeg de geitenkaas toe en mix de soep 
fijn met een staafmixer.
Snij de rauwe ham in fijne reepjes.
Maak op smaak met zout en peper, let 
op met zout de rauwe ham is ook al zout 
van zichzelf.

Soepstengel:
Maak de pompoenpitten droog in een 
schone handdoek, bruineer ze op matig 
vuur in een droge koekenpan en hak de 
pitten grof. Snijd plakken van 10x15 cm 
van het ontdooide filodeeg. Strijk ze licht 
in met roomboter, strooi er de gehakte 
pompoenpitten op en kruid naar smaak 
met zwarte peper, chilipeper en zout. 
Vouw ze in de lengte in 3 delen op en 
strijk buitenkant af met boter. 

Bak ze in een voorverwarmde oven van 
200°C goudbruin.

Serveren:
Doe in een heet diep bord of kom, wat 
reepjes ham en schenk daar de soep op. 
Leg er een zelfgemaakte soepstengel bij. 
Heerlijk.

Tip(s):
Zeef de soep voor een fijner resultaat. 
Doe de soep in een bolzeef en duw met 
een lepel door de zeef.

Kardemom is te krijgen bij de grote 
supermarkten.

kookvraag 
Hoe maak ik een bouquet garni?
Een bouquet garni is een kruidentuiltje. 
Met keukentouw bind je een paar 
blaadjes laurier en enkele takjes verse 
tijm samen, zodat je de kruiden achteraf 
makkelijk uit je bereiding kan halen.

bron: De kookmuts.
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Afgelopen maand hadden we een een rekenopgave en tot 
onze verbazing waren er slechts 5 deelnemers. De vraag is 
dan is hij te moeilijk geweest,  kunnen we niet rekenen of 
hebben we tijdens de vakantie geen tijd om te puzzelen. Van 
de 5 inzendingen waren er maar 2 goed. Het jiste antwoord 
was dat de mevrouw van de kraam  Deze keer hebben we 
dus niet hoeven te loten. Deze 2 hebben op 23 augustus hun 
prijs, zijnde een boekenbon van de Ganzenveer, in ontvangst 
genomen. Zoals eerder aangegeven willen we een minimale 
deelname van 20 om de prijspuzzzel te kunnen handhaven. 
Kinderen blijf puzzelen en vergeet deze niet tijdig in te zenden. 
Vergeet niet om al de gevraagde gegevens te vermelden.
Op de foto hieronder de gelukkige prijswinnaars. 

Van Harte Gefeliciteerd!
Doe jij ook mee?
Niet gewonnen, of niet meegedaan dan krijg je deze 
maand een nieuwe kans. We hebben deze maand een 
doolhofwoordzoeker Onderstaande woorden zijn als een 
soort slang in het diagram verborgen. De roodomlijnde 
hokjes geven de positie van de begin- of eindletter aan. De 
laatste letter van een woord is tevens de beginletter van het 
volgende woord. Van hieruit staat de volgende letter steeds 
links, rechts, boven of onder de letter. De overgebleven letters 
vormen achterelkaar gelezen een trefwoord.
Hij is niet echt moeilijk dus jongens en meisjes zet hem op. 

     

De oplossingen van deze puzzel kun je bij voorkeur per mail 
met als onderwerp “kinderpuzzel” opsturen naar:
puzzel@dierdonkgazet.nl of per post naar: 
Gazet Kinderpuzzel
Schovenhorstweide 1
5709 SG Helmond.

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

Uiterste inzenddatum: 

Zondag 15 September 2019.

Jeugdprijspuzzel. Win een boekenbon!

Oplossing doodles spelletjespagina 17

   
  

N A L E S T  I K E K N F R 

I E R Z E K U J N E I W E 

A A T E N I D R I L I C V 

N A T T H C N E E S P H T 

E C H E R M W R A J O E B 

S A P O O O A L A N A D R 

I E N O K R F E T IJ R E U 

R V D M V E A R K N T N I 

O L O O R G IJ A A G O E S 

O H C S R E T R T A N E T 

 

Arend
Dichter
Doorverkoop
Latijn
Lichtbruin
Nachttrein

Nalezen
Nesten
Nestkuiken
Niespoeder
Nogataart
Pasen

Ranja
Roomwafel
Schoolvriend
Tijgers
Verfwinkel

Demi van Raaij en Gijs van den Reek

De Woorden

De oplossing
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Inschrijving sluit 

9 september!

   

Stap nu over!
3 maanden slechts

1 euro!

Dierdonk

 

Kijk voor meer info en voorwaarden op onze website

            



BS Dierdonk blikt terug en kijkt vooruit
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Het schooljaar 2018-2019 is weer voorbij 
gevlogen. We kijken met een fotocollage 
terug op een geslaagd schooljaar, waarin 
veel leuke en leerzame activiteiten de 
revue zijn gepasseerd.

Vlak voor het eind van het schooljaar 
mochten we stichting ‘Het vergeten 
kind’ nog verblijden met een prachtige 

cheque van € 6838,52! Vele kinderen 
hebben daar met de sponsorloop een 
steentje aan bijgedragen.

Inmiddels is het schooljaar 2019-2020 in 
volle gang.

De laatjes zijn weer gevuld, de eerste 
liedjes zijn gezongen, er hangen al 
tekeningen aan de muur, buiten wordt 
volop gespeeld, groep 3 kan al een 
paar woorden lezen en de eerste 
knutsellessen zijn ook weer een feit.

Het thema voor het komende school-
jaar: 

‘Basisschool Dierdonk … 
samen kom je verder!’
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Stichting Draaiorgels Helmond

Caratconcerten op Zondag in Helmond
In Oktober gaan de concerten in de 
Gaviolizaal weer van start.
Tot die tijd kunt u  op onderstaande  
dagen nog genieten van de  gratis  carat-
concerten in de Warande:

1-september Jubileum dag
12.00 u De Rimboband
13.00 u Philips Harmonie met 
 Laetitia Gerards
14.45 u Big Band Boxtel
16.00 u. De Notoire Fanfare

8-september
12.00 u De Gerwense
  Dorpsmuzikantent

13.00 u Tieners van Toen Eindhoven
14.00 u trio Papillon Harmonicas

13 september
12.00 u  Drumfanfare Jong Leven
13.00 u De Zwarte Fanfare 
14.00 u Houts Gemengd Koor

22-september
12.00 u tot .......Bevrijdingsconcert

29 september
12.00 u  tot ....
Carnavallekske afsluiting in samen 
werking met Blaasfestijn Helmond

Wijzigingen en overmacht voorbehouden!!
meer informatie ook over wijzigingen
http://www.caratconcerten.nl/programma/

Zaterdag 14 en zondag 15 
september van 12.00 tot 17.00 
uur Open Monumenten Dagen
Ook de Stichting Draaiorgels Helmond 
doet mee met de open monumenten 
dagen. Het thema “Plekken van Plezier” 
past geheel bij de monumentale 
draaiorgels. Vanaf 1922 brachten deze 
orgels al plezier in zowel de danszaal van 
de familie Bocken als in hun danstenten 
op de Kermis. Ook tijdens en vooral na 
de bevrijding brachten zij vertier bij 
onze bevrijders nu bijna 75 jaar geleden. 
Tijdens deze dagen zal de sfeer van 
weleer te proeven zijn. Op zaterdag 
en zondag is er de mogelijkheid van 
nostalgisch dansen, zwaaien en zieren 
met naast de klanken van de draaiorgels 
ook DJ Gerrit van 13.00 tot 16.00 uur 
met gouwe ouwe. Te beluisteren zijn 
onze gemeentelijke museale orgels, 
zoals de Grote Gaudin (concertorgel), 
Kleine Gaudin en Mortier (dansorgels) 
de Blauwe Trom (straatorgel)en de 
“Ruth” (kermisorgel). Luisteren alleen 

is natuurlijk niet voldoende, kom 
binnen en proef de geweldige sfeer 
van nu en weleer en waag ook een 
dansje. Ook is de collectie accordeon en 
snaarinstrumenten van Arie Willems te 
bezichtigen. 

Breng rustig uw (klein)kinderen mee, 
deze kunnen een puzzel maken en hun 
orgeldiploma zien te halen op “Onze 
Klenne”. Op deze dag staan ook onze 
deskundige vrijwilligers klaar voor uitleg 
en verhaal betreffende de orgels en ook 
voor uw natje en droogje.

Voor overige deelnemers (plekken 
van plezier) aan de open monumen-
tendagen 2019 in Helmond zie:
www.openmonumentendag.nl/comite/
helmond

Woensdag 18 september nog 
éénmaal de Bevrijdingsrevue 
door Stichting “De Aarlese Revue
In 1994 bij 50 jaar bevrijding van Aarle 
Rixtel is de bevrijdingsrevue door de 
Aerlese Revue voor het eerst opgevoerd. 
Twee avonden met een volle bak in den 
Dreef in Aarle-Rixtel. In 1995 tijdens 
50 jaar nationale bevrijding stonden 
ze met 3 voorstellingen succesvol in 
het Speelhuis. In 2009 tijdens 65 jaar 
bevrijding brachten ze de liedjes voor 
het eerst in de Gaviolizaal voor de 
veteranen van het Norfolk regiment. 
In september 2014 tijdens 70 jaar 
bevrijding waren zij de eerste activiteit 
van de Stichting Draaiorgels Helmond 
met 2 uitverkochte voorstellingen 
van de bevrijdingsrevue welke met 

de nationale bevrijding in 2015 nog 
een keer met 2 voorstellingen werd 
herhaald. Op 18 september brengt de 
Stichting Aarlese Revue vanaf 19.50 
uur nog éénmaal een avondvullende 
revue met liedjes en sketches uit die 
tijd. “Komt dat zien, komt dat zien.” De 
entree is slecht €  2,50 inclusief een 
kopje koffie of thee.

Primera “De Luifel” Nieuwveld 41, 
Helmond Boekhandel “de Ganzenveer” 
Oude Aa 49, Helmond en Snoeperij Jantje 
Wilhelminalaan 2, Aarle-Rixtel. Tijdens 
openingstijden ook in de Gaviolizaal, 
en ook te koop via onze webshop op 
www.draaiorgelshelmond.nl
Voor meer info zie onze website: 
www.draaiorgelshelmond.nl
e-mail: info@draaiorgelshelmond.nl of
telefoon: 06-39682404

l m d l             f @d i l

Torenstraat 36a5701 SH  Helmond

     
van 12. 0 ot 7.0  uu

De o gang s R TI , een o ati
       

         
geo end van .00 t  17 00 uur

Zaterdag 14 en 
Zondag 15 september 

H  ma Pl kk  van Pl zi
Nostalgisch dansen op de klanken 

van monumentale orgels en DJ Gerrit.
Dit brengt u terug naar:

 de plek van plezier “Danszaal Bocken!”

      Woensdag  18 september 2019.  Zaal open 19.00 uur

Aanvang  Revue 19.50 uur. Entree € 2,50 incl kopje koffie/thee

Kaarten voor de Revue 

verkrijgbaar bij :

www.d aaiorgelshelmon nl                   n @draaio g she mond.nl

Door de

           
Web ho  op ww raa o ge she nd

Torenstraat 36a

5701 SH  Helmond

Snoeperij Jantje
m n n 2 

  

Boekhandel de Ganzenveer    
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De vaststellingsovereenkomst 
Een arbeidsovereenkomst kan wor
den beëindigd door een eenzijdige 
opzegging of ontslag, maar ook door 
een wederzijds goedvinden. In dat 
geval besluiten werkgever en werk
nemer gezamenlijk dat de arbeids
overeenkomst op enig moment stopt. 
De afspraken over het beëindigen van 
de arbeidsovereenkomst kunnen dan 
worden vastgelegd in een vaststellings
overeenkomst.

In de vaststellingsovereenkomst kunnen 
partijen alle afspraken die zij willen 
maken over het beëindigen van het 
dienst verband vastleggen. Zo kunnen 
af spraken worden gemaakt over de 
be ëindigingsvergoeding, resterende 
vakan tie dagen, het concurrentie- en 
relatiebeding, de leaseauto, de studie-
kosten, de juridische kosten, etc.

Naast de voorgenoemde afspraken 
dienen in de vaststellingsovereenkomst 
afspraken vastgelegd te worden om de 
ww-rechten van de werknemer veilig 
te stellen. Daarvoor dient onder andere 

vastgelegd te worden dat de werkgever 
het initiatief voor de beëindiging van het 
dienstverband heeft genomen en dus 
niet de werknemer zelf heeft ver zocht 
om het dienstverband te laten stoppen.

Ook dient voor het veilig stellen van 
de ww-rechten opgenomen te worden 
dat de werknemer geen verwijt te 
maken valt van de beëindiging van het 
dienstverband. Dat is bijvoorbeeld 
het geval als de werknemer zich heeft 
misdragen. Verder dient bij de eind-
datum rekening gehouden te zijn met de 
(wettelijke) opzegtermijn in het arbeids-
contract.

Tot slot dient in de vaststellings-
overeenkomst nog vastgelegd te wor-
den dat de werknemer binnen twee 
weken na het sluiten van de over een-
komst het recht heeft deze overeen-
komst te ontbinden. Een werknemer 
kan zich gedurende deze twee weken 
dan ook bedenken en mag de vast-
stellingsovereenkomst vervolgens – 
zon der opgaaf van reden – schriftelijk 

ont binden.

Wenst u met uw werknemer een vast-
stellingsovereenkomst te sluiten, 
of wordt u als werknemer een vast-
stellings  overeenkomst voorgelegd, dan 
geef ik hierover graag advies.

mr Bram Sommen is als gespecialiseerd 
arbeidsrecht- en slachtofferrecht 
advocaat werkzaam bij De Rijk van de 
Westerlo Advocaten in Helmond.

Kinderen en volwassenen verdienen 
een woonomgeving die inspireert en 
uitdaagt tot bewegen en ontmoeten. 
Maar hoe ziet zo’n woonplek er 
eigenlijk uit?

Veel speelplekken in Helmond zijn ver-
ouderd. Daarom gaat de gemeente ze 
de komende jaren vernieuwen en de 
speelruimte gevarieerder, eigentijdser 
en avontuurlijker maken. Voor jong en 
oud.

Wat is nodig in Dierdonk om meer 
buiten te bewegen, ontmoeten en 
ontdekken?
Daarover gaan medewerkers van 
Jibb+ en de LEV-groep in gesprek met 
kinderen tijdens en na schooltijd. Om 
hen te inspireren en mee te denken. 
Is het schoolplein een plezierige plek 
om na schooltijd te verblijven? Zijn de 
wandel- en fietsroutes van huis naar 
school veilig en aantrekkelijk genoeg? 

De inbreng en ideeën van de kinderen 
verwerken we in een eerste voorstel. 
Dat voorstel delen we graag met u op de 
bewonersavond.

Komt u ook naar de bewonersavond?
Alle bewoners zijn welkom om mee te 
denken. Kunt u iets bijdragen om de 
speelwaarde in de wijk te vergroten? 
Heeft u ideeën, wensen of zorgen? Kom 
dan naar de bewonersavond in uw wijk!

U bent van harte welkom op 12 
september van 19.30 tot 30.30 uur.

De bewonersavond houden we in 
Sociaal Cultureel Centrum Parkzicht 
(Dierdonkpark 6). De zaal is open om 
19.15 uur.
We starten met een korte presentatie 
over het nieuwe speelruimtebeleid 
van de gemeente. Daarna gaan mede-
werkers van de Gemeente, JIBB+ en de 
LEV-groep graag met u in gesprek.

Meer achtergrondinformatie vindt u op 
www.helmond.nl/speelruimte.

Een beweegvriendelijk Dierdonk 
bewonersavond in Parkzicht 12 sept

        
    

     

Bijeenkomst ‘Natuurlijk buiten spelen’

Dierdonk

BEWEGEN

ONTDEKKEN

ONTMOETEN

PRAAT MEE OVER HET  
WIJKSPEELPLAN!

Bijeenkomst op 12 september van 19.30 tot 21.00 uur 
(zaal open vanaf 19.15 uur)
Locatie: Parkzicht (Dierdonkpark 6)

Voor meer informatie kijk op: www.helmond.nl/speelruimte
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Voor spitten van tuinen, Uitgraven van vijvers, zwembad 
en diversen grondwerken. 

Ook een minigraver van 70 cm breed. 

MINIGRAVER VERHUUR
M.VERHOEVEN

Hooieeuwsels 10  5761 DC Bakel   Tel: 06 53382407 

               

Download 
de smuller app

via de app-store
of play-store DE SMULLER

FASTFOODCAFE

Download 
De Smuller Helmond     

app
voor bezorgen
en afhalen

U vindt ons in het centrum van Bakel

Voor advies, verkoop en reparatie van:

 
TV 
Wasmachine - Droger 
Koel- en vriesapparatuur
Vaatwasser 
inbouwapparatuur voor de keuken

.

.

.

.

.
www.elektroverberkt.nl 

Voor uw frietwagen-catering 
op locatie 

Johan Slegers

info@johanslegers.nl
Tel. 06 537 604 75

 

   KLAAR TERWIJL U WACHT

 
EXTRA SLEUTEL

ook autosleutels met

startonderbreker

VAN TIEL
BAKEL

            



De zomervakantie is weer voorbij!
Maar…..voor de zomervakantie hadden we een zomerpicknick 
met ouders en kinderen van de Peuterspeelzaal, Peuters 
in het wild. In het zonnetje, onder het genot van een hapje 
en een drankje, en zelfs een springkussen, hebben we een 
heerlijke ochtend gehad om het schooljaar af te sluiten. 

Behalve de Peuterspeelzaal gaat alles in de zomervakantie 
gewoon door bij Kinderdagverblijf de Bereboot. De kinderen 
van de BSO zijn er in de vakanties hele dagen in plaats van 
een paar uurtjes na schooltijd. Dat wil zeggen, extra veel tijd 
om leuke, stoere, gekke, spannende, groene, creatieve en 
leerzame activiteiten te ondernemen. Zo hebben we in deze 
zes weken een reis door de tijd gemaakt. We maakte zelfs een 
tijdmachine. Er werden fossielen gemaakt, romeinse potten 
gekleid en ook nog schatkisten gemaakt. Ook uitstapjes 
horen erbij in de vakantie, zo gingen we naar het blote voeten 
pad, speelde we spelletjes in de bossen, gingen we naar de 
Ossenbeemd, bowlen, het biggetjesbos en de vlindertuin. 

Ook op onze baby, dreumes en peutergroep hebben we 
het fijn gehad in de zomervakantie, we zijn er lekker vaak 
op uit gegaan. Als VVE (voor en vroegschoolse educatie) 
Thema hadden we, hoe kan het ook anders, Zomer. Zes 
weken hebben we rondom dit thema gespeeld, geknutseld, 
gezongen, gelezen en activiteiten gedaan.
Kortom een heerlijke vakantie!

Zonnige groeten van het Bereboot Team

PS: We hebben heel veel nieuwe dieren bij Kinderdagverblijf 
de Bereboot, kom je ook een keer kijken?
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Dierdonk 3D: Gratis af te halen € 140,00 

Zelfs in de vakantietijd ben ik als 
DierDonkDetective voor u op zoek ge
gaan naar de geheimen van Dierdonk. 
Meestal schrijf ik over bewoners die 
geheel belangeloos een bijdrage leve
ren aan uiteenlopende activiteiten 
maar soms vind ik iets anders. Deze 
keer 140 euro, die u gratis kunt incas
seren.

De ontdekking
Ik kwam op het spoor van deze 
140 euro door aanwezig te zijn bij 
2 informatieavonden begin juni in 
Parkzicht. Het thema van de avonden 
was ‘glasvezel in Dierdonk’. Ik kon daar 
geheel in cognito luisteren naar de 
informatie van glasvezelhelmond en 
de 4 aanbieders van glasvezel. Voor 

mij was het wel vreemd om 2 x 100 
wijkbewoners te zien waarvan ik het 
overgrote deel niet kende. Ik dacht 
dat ik door mijn werk als geheim agent 
inmiddels wel iedereen in Dierdonk 
kende. Niet dus.

Terug naar glasvezel
Het kan u niet ontgaan zijn dat onze wijk 
aan de beurt is om glasvezel te ‘krijgen’. 
Gemeente Helmond wil namelijk dat 
glasvezel bereikbaar wordt voor alle 
inwoners en nu is Dierdonk als 6e wijk 
aan de beurt. De investering om het 
glasvezelnetwerk daadwerkelijk aan 
te leggen wordt pas gedaan als 25% 
van de inwoners kiest voor glasvezel. 
Persoonlijk ben ik van mening dat 
het nu tijd is voor de overstap. De 
diensten die aangeboden worden via 
glasvezel zijn van minstens dezelfde 

kwaliteit en snelheid en kunnen in de 
toekomst eenvoudig worden verhoogd. 
En dat gaat nodig zijn aangezien steeds 
meer data uitgewisseld gaan worden 
door de verdere opkomst van slimme 
technologieën, onder andere op het 
gebied van zorg.

Hoe zit het met die 140 euro?
Om over te stappen moet u worden 
aangesloten en dat kost eigenlijk 
€198,00. De aansluitingskosten voor 
degenen die voor 9 september de 
overstap maken zijn € 0. Dat was al 
bekend via allerlei andere kanalen. 
Maar wat blijkt. Als minstens 40% 
van de bewoners de overstap 
maakt, krijgen die ook nog €140,00. 
(www.glasvezelhelmond.nl). Makkelijk 
verdiend zou ik zeggen.

Ga mee met de vaart der volkeren 
en stap over. Maar laat u niet alleen 
leiden door het geld. Verdiep u voor 
9 september in glasvezel met al zijn 
mogelijkheden en nadelen en maak een 
bewuste keuze. Ik hoop in ieder geval 
dat we de 40% halen. Dan krijg ik ook 
mijn €140,00.

Groeten geheim agent pd7

Woonwijk Dierdonk
Eenmalige aanlegkosten € 0
Actie op abonnementskosten
 Extra kortingen bij de providers 
 en 140 euro cashback bij een
 deelname van minimaal 40% 

Planning aanleg glasvezel
 December 2019 – maart 2020
 mits 25% deelname 
 op 9 september 2019
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September in het Annatheater
Vanaf 3 september: KERST! Theaterproject 
toneelgroep Vreemd Beest
Zin om op de planken te staan? Vanaf 3 september gaan we 
een toneelstuk maken voor Kerst 2019.
We nemen een bestaand toneelstuk als inspiratiebron of gaan 
vanuit improvisaties een stuk maken. We repeteren vanaf 3 
september elke dinsdag van 19.30 tot 22.30 uur (behalve in 
de herfstvakantie) en op zaterdag 14 december van 10.00 tot 
17.00 uur (technische repetitie). De generale repetitie is op 
dinsdag 17 december vanaf 19.00 uur totdat we klaar zijn.

De opvoeringen zijn op 19, 20 en 21 december om 20.00 uur 
en op zondag 22 december om 15.00 uur.

Informatieavond en auditie:
dinsdag 27 augustus van 19.30 tot 22.30 uur
Voor deze productie wordt contributie gevraagd.
Voor meer informatie: 
Lavínia Germano, tel.: 06-44369288. www.annatheater.nl

Vanaf 4 september: Gratis proeflessen 
Jeugdtheaterschool Annatheater
Altijd al eens op de planken willen staan om te zien of er een 
acteur in je schuilt? Op woensdag 4 september beginnen de 
cursussen op onze Jeugdtheaterschool weer. Kom gratis een 
proefles volgen!

Op het toneel kun je van alles beleven. Je fantasie gebruiken 
om allerlei spannende, gekke en onverwachte situaties te 

beleven. Het is niet alleen ontzettend leuk om toneel te 
spelen, je leert ook nog een heleboel. In de acteerlessen 
werk je aan je houding, stem en verbeelding. Je vermogen 
om samen te werken, te presenteren en je fantasie worden 
verbreed.
In alle groepen krijgen kinderen en jongeren onder de ent-
housiaste begeleiding van theaterdocent Lavínia Germano 
professionele acteerlessen.
Doe je mee? Kom gratis en vrijblijvend een proefles volgen. 
De lessen worden vanaf 4 september op woensdagen en 
donderdagen gegeven.

Meer informatie: laviniagermano@annatheater.nl of bel: 
06-44369288. Voor lestijden: www.annatheater.nl rubriek 
Jeugdtheaterschool

Vanaf zaterdag 28 september: “Yvonne, Prinses van 
Bourgondië.”
Absurd en ontroerend toneel van de bekende Poolse schrijver 
Witold Gombrowicz. Je weet niet of je moet lachen of huilen 
of misschien boos worden!
De kroonprins wandelt in het park en vindt het leven saai. Dan 
ziet hij Yvonne. Ze is lelijk, volgens haar tantes stroomt haar 
bloed te traag. De prins besluit direct met haar te trouwen. 
Niet uit liefde, maar omdat hij iedereen, en vooral zijn ouders, 
op de zenuwen wil werken.
Yvonne zwijgt en kijkt. Het hele hof is in shock. Ieders ware 
aard komt naar boven en oude geheimen worden ontsluierd. 
Als je anders bent en anders doet hoor je er niet bij en moet 
je weg. Hoe kunnen ze zich in godsnaam ontdoen van prinses 
Yvonne?

Regie: Lavínia Freitas Vale Germano
data: zaterdag 28 en zondag 29 september, vrijdag 4, 
zaterdag 5 en zondag 6 oktober 2019
tijden: vrijdag en zaterdag: 19.30 uur, zondag: 15.00 uur
entree: kinderen/jongeren € 8,00, volwassenen € 10,00
kaarten: www.annatheater.nl of 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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Schouderpijn is een veelvoorkomende klacht onder de 
Nederlandse bevolking. Schouderklachten hebben vaak 
een langdurig en recidiverend karakter, met een negatieve 
invloed op het dagelijks functioneren. De gemiddelde 
prognose is dat 30% na 6 weken herstelt, tot 50% na 6 
maanden. Echter na 12 maanden is 40% nog steeds niet 
hersteld.

In 80% van de gevallen is een afwijking in de ruimte tussen 
het schouderdak en de kop van de bovenarm de oorzaak van 
de klachten, ook wel de subacromiale ruimte genoemd. De 
ruimte tussen het schouderdak en de kop bedraagt ongeveer 
1cm. Als deze ruimte kleiner wordt, dan kunnen de weefsels 
minder goed onder het schouderdak doorbewegen, wat tot 
klachten kan leiden. De meest gestelde diagnose hierbij is 
het ‘subacromiaal impingement syndroom’, ook wel SAPS 
genoemd.
Bij een impingement syndroom worden de (pijn)klachten 
van de schouder veroorzaakt doordat er een mechanische 
inklemming van het weefsel in de schouder optreedt. Vaak 
is het een pees van een spier die bekneld raakt onder het 
schouderdak, maar ook het kapsel of de slijmbeurs kunnen 
ingeklemd raken.

Afhankelijk van de oorzaak wordt er een onderverdeling 
gemaakt in 2 typen; primair of secundair impingement.
Bij een primair impingement wordt de ruimte onder het 
schouderdak te klein door lokale veranderingen die plaats 
vinden in de weefsels tussen het schouderdak en de kop. 
Vaak speelt veroudering hierin een rol. Bij een secundair 
impingement, is er sprake van een regionaal probleem. Hierbij 
ontstaat de inklemming door veranderingen in de weefsels 
rondom de schouder of naastgelegen gewrichten.

Wat merkt u er van? Er is sprake van een cluster van 
symptomen, die niet allemaal tegelijkertijd voor hoeven te 
komen. Typisch is een pijnlijk traject bij het actief heffen van 
de arm met zeurende of stekende pijn. Daarnaast kunnen 
pijn rond het schoudergewricht, uitstralende pijn aan de 
zijkant van de bovenarm, pijn bij het liggen op de aangedane 
schouder, spierzwakte, stijfheid of het horen/voelen ‘kraken’ 
bij bewegen van de arm voorkomen.

Bij beginnende klachten is er sprake van pijn die komt en 
gaat, en vaak pas na afloop van een fysieke activiteit gevoeld 
wordt. Later zal dit ook tijdens de activiteit te voelen zijn, 
wat kan ontwikkelen tot een continue pijn die ook ’s nachts 
aanhoudt. Bij langdurig bestaande en toenemende klachten 
kan de beweeglijkheid van de schouder door de pijn geleidelijk 
verminderen.

Wat kunt u er mee doen? Uit onderzoek blijkt dat 
oefentherapie in combinatie met mobilisaties door een 
fysio- of manueeltherapeut de meest effectieve manier van 
behandelen is, zelfs beter dan een operatie. Hiervoor kunt u 
terecht bij gespecialiseerde schoudertherapeuten die ook lid 
zijn van het schoudernetwerk.

Vita Forum

De fysiotherapeut vertelt ... Schouderpijn
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Dierdonk, zondag 23 juni 2019

Het was stralend zonnig weer op onze open dag. Een echte 
Zomer Challenge dus. Ondanks de tropische temperaturen 
was de opkomst fantastisch. Dankzij onze sponsoren konden 
we het tennispark ook leuk aankleden. 
Het springkussen was een groot succes. Vanwege het warme 
weer was er ook een klein zwembadje geregeld met water
pistooltjes erbij. Dat vond de jongste jeugd geweldig. Ook de 
ijsjes die werden uitgedeeld waren zeer welkom om al die 
verhitte hoofden weer af te koelen.

Door de tennisschool Sportevents werd een gratis tennisclinic 
verzorgd. Daar waren uiteindelijk 30 deelnemers voor! Het 
waren:
15 kinderen in de leeftijdscategorie tot 11 jaar
4 kinderen in de leeftijdscategorie van 11 tot en met 17 jaar
11 volwassenen van 18 jaar en ouder

Daarnaast kwamen er vele eigen leden en ook “gewone” 
Dierdonkers even langs (soms zelfs met de hond) om de 
feestvreugde te vergroten en om aan de aspirant leden te 
laten zien dat we vooral een gezellige tennisclub zijn! Een club 
die met de voeten in deze wijk staat en er vooral ook is voor 
deze wijk.

Voor meer informatie over de club en onze activiteiten zie 
onze website: www.tvdierdonk.nl en verder #tvdierdonk 
#sponsored #opendag #tennis

Open dag TV Dierdonk zeer geslaagd

Nieuwsblad voor Dierdonk38

          



Op zondag 20 oktober 2019 organiseert Tourclub ’81 
Helmond voor de 26e keer deze prachtige veldtourtocht.

Dit jaar met 2 afstanden: 35 en 57 km.
De start- en finish is bij scouting Rijpelberg, Berkendonk 91, 
5703 KB, Helmond. Start tussen 08.30 uur en 10.00 uur.
Bij het inschrijven wordt naast het handmatig inschrijven ook 
gebruik gemaakt van Scan en Go. NTFU leden betalen € 3,-, 
niet leden € 4,-, jeugd tot 16 jaar gratis!

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

De Helmtocht zelf is met rode NTFU-pijlen aangegeven en 
loopt o.a. door de prachtige ATB route in het Bakelsbos te 
Helmond, Dierdonk, Bakelse Beemden, Bakel, Zandbos, 
Vlierden se bossen en Berkendonk.
De start, rust en finish vindt plaats bij de scouting. De 
rustplaats is wederom goed ingericht voor het nuttigen van 
een versnapering en hier kan iedereen zich mentaal voor-
bereiden om het 2e gedeelte te gaan fietsen.

Na afloop bestaat de mogelijkheid om de fiets af te spuiten en 
kunt u nog een kop koffie of andere versnapering gebruiken in 
de blokhut. Voor meer informatie zie www.tc81.nl

ATB Helmtocht Tourclub 81 Helmond

TV Dierdonk ook aanwezig op de DDD 
Tennisvereniging Dierdonk ook aanwezig op de Dierdonk
dagen 2019!

Zaterdagmiddag 7 september zullen wij als TV Dierdonk een 
standje hebben vlakbij de Feesttent. Om er een leuke middag 
van te maken hebben we van de KNLTB (de Nederlandse 
Tennisbond) het zogenaamde Ace & Love gatendoek geleend. 
Dit is een doek van 1,5 x 3 meter waar je ballen doorheen 
slaan! Met een tennisracket!
 
Natuurlijk maken we daar een leuke wedstrijd van!
We zullen zorgen voor wat leuke prijsjes. Diegene met de 
meeste punten zal een gratis lidmaatschap kunnen winnen!

Dus bezoek de zaterdagmiddag onze stand en doe mee aan 

deze sportieve zomerchallenge! Tot 7 september,

Het Bestuur van TV Dierdonk
Harald, Ronald, Cyrilla, Pim, Anouk, Willy, Dian, Bernd, Carin

W W W.TC ’81.NL  
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Huijskensstraat 21  •  5706 XA Helmond (Brandevoort) 

OOK MOOI VAN SMITS&SMITS

Bij ons vin
dt u niet alleen 

raamdecoratie. Ook voor m
ooie 

vloeren kunt u bij ons te
recht. 

Natuurlijk
 met onze vertro

uwde 

servic
e en kwaliteit. 

Laat u inspireren!

Braaksestraat 1
5709 JC Helmond

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

Laat u verrassen op 

onze Facebook-pagina:

facebook.com/smitsensmits

Daarom Smits&Smits

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

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

Konings
voor Verf en Behang

Korting op voorraad behangAltijd

 25%

             

Groot assor�ment
sanitair en badkamertegels
te zien in onze showroom

Engelseweg 200 a 
5705 AJ  Helmond
       HTNvloerentuin

DUURZAME TEGELVLOEREN

Betaalbaar gaan genieten van 
uw nieuwe Badkamer

 of nieuwe Vloer ? 

Wij doen u een passend voorstel

            



Parochie H. Lambertus

Eucharistievieringen in het weekend Parochie H.Lambertus:
H. Jozef, Tolpost  zaterdag 17.00 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
Pastoraal team:
pastoor drs. E.C. Seidel (477255 pastoorseidel@live.nl
pastor W. Koopmans (477255 pastorkoopmans@live.nl
diaken H.W. Dings (476345 diaken@heiligelambertus.nl

Bereikbaarheid:
Centraal parochiekantoor: Tolpost 1, 5701 HE Helmond. 

(ingang onder de kerktoren Jozefkerk) 
( 0492 – 522109 (maandag t/m donderdag 9.30-12.30)

Pastorie:
 Bakelsedijk 1, 5701 HA Helmond. ( 0492 - 477255
 

E-mail: parochie@heiligelambertus.nl.
Website: www.heiligelambertus.nl
www.facebook.com/ParochieHeiligeLambertus

Aanmelding Eerste Communie 2020
Het lijkt nog ver weg, maar er zijn ook al parochianen uit 
Dierdonk die heel benieuwd zijn wanneer de ‘Eerste Heilige 
Communie’ in 2020 zal zijn.
Wij vragen de leerkrachten op de Dierdonkschool in groep 
4 informatie mee te geven aan de kinderen. Als uw kind in 
groep 5 of 6 zit, kan het gewoon meedoen, alleen krijgt u dan 
geen info via de school.

Er zijn in de Lambertusparochie in 2020 drie H. Missen waarin 
een kind de Eerste Heilige Communie kan doen. Op welke 
datum hangt af van uw eigen keuze, hoe u de voorbereiding 
wilt. Alle eerste-communievieringen zijn in de Jozefkerk:

Type voorbereiding Datum Eerste H. Communie 2020
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
“Intense”: extra lessen, 
persoonlijke aandacht Hemelvaartsdag 21 mei om 11:30 u
en meer bijeenkomsten 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
“Basic”: Online lessen,  Zaterdag 16 mei om 11:30 u.
minimum aantal bijeen - óf   Zaterdag 13 juni  om 11:30 u
komsten  

Aanmelding
De enige mogelijkheid om uw kind in te schrijven, is de 
informatie-bijeenkomst met alleen de ouders (kinderen 
blijven thuis). U ontvangt dan alle andere belangrijke 
informatie (en materialen). Na afloop van de bijeenkomst 
kunt u de communicant inschrijven door het ingevulde 
inschrijfformulier in te leveren en contant € 55,- te betalen, 
of ter plaatse over te maken via mobiel bankieren. U kunt een 
inschrijfformulier downloaden. Kijk op heiligelambertus.nl of 
Facebook. Als u geen computer heeft, kunt u een formulier 
afhalen op het parochiekantoor, Tolpost 1.
 
Informatieavonden: Maandag 23 september of donderdag 26 
september om 19:30 u. in de zaal St. Jozef, Ingang Tolpost/
Prins Karelstraat

Vormsel 2020: nu aanmelden!
In het sacrament van het Vormsel geeft God kracht en 
bezieling. Zo wil Hij helpen uit te groeien tot een in alle 
opzichte volwassen persoon. Kinderen uit groep 8 (of 
middelbare scholieren) zijn welkom.

Aanmelden kan tot uiterlijk 13 oktober. Het inschrijff ormulier 
is te downloaden via onze website www.heiligelambertus.nl’,  
of kan u per mail worden toegezonden via het kantoor: 
lambertusparochie@outlook.com.

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

• Eerste les: donderdag 24 oktober 16:15 -17:00 uur;
• Locaties les: St. Jozefkerk, Tolpost/Bakelsedijk
• H. Mis met Vormsel: 25 januari 2020, 17.00 uur St. 

Jozefkerk
Vormheer: Deken P. Janssen
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Protestantse Gemeente Helmond

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

In de wijken zijn enkele gemeenteleden 
aanspreekpunt voor vragen en activi
teiten. Voor Dierdonk bestaat het wijk
team uit:

Ds. Corine Beeuwkes – van Ede
Speelweide 44, Bakel, ( 085-7604455
Hilgert Bos 
Berkenheuveldreef 22 ( 528741
Cathy Erbrink
Berkenheuveldreef 5 ( 558281
Corrie Klop
Dierdonklaan 89 ( 558808
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.bethlehemkerkhelmond.nl

Boekpresentatie IK BEN NIKS
Op 1 september j.l. is het 2e boek van
ds Corine Beeuwkes-van Ede gepresen-
teerd in boekhandel ‘De Ganzenveer’.

Op mijn eerste boek RESET – geloofs
cursus voor zoekers naar nieuwe 
geloofstaal – was de reactie van onze 
zoons (twintigers) dat dit niet het boek 
is waarop hún generatie zit te wach
ten, want zij heeft nergens last van, 
maar is best wel geïnteresseerd in en 
nieuwsgierig naar wat het christelijk 
geloof inhoudt.

Vaak hebben hun ouders er voor 
gekozen om hun kinderen vrij te laten 
in hun keuze, zodat ze later zelf kunnen 
kiezen wat ze willen met geloof en kerk. 
Wanneer je echter van niets weet, kun 
je er ook niet voor kiezen. Op de vraag 
of ze geloven is het antwoord vaak Ik 
ben niks, waarmee ze aangeven, dat 
ze van huis uit geen geloofsopvoeding 
hebben meegekregen. Het betekent 
echter ook dat ze niet belast zijn met of 
last hebben van een geloofsopvatting, 
maar het gevolg is wel dat als ze 
door bijvoorbeeld het Rijksmuseum 
lopen en de vele schilderijen zien met 
Bijbelse taferelen, ze niet weten wat 
ze verbeelden. De kennis ontbreekt, de 

herkenning ook, en daardoor gaat er 
veel aan hen voorbij.
Voor al die mensen die van niets weten 
en niks zijn probeer ik uit te leggen wat 
het christelijk geloof voor mij inhoudt 
en hoe het christelijk geloof misschien 
ook voor hen van waarde kan zijn. Het 
boek heeft als titel meegekregen: IK BEN 
NIKS – Bijbelse ingrediënten voor een 
tapasbar van spiritualiteit.

Startzondag op 15 september: 
Ongelooflijk!!
Het nieuwe seizoen openen we met 
elkaar op zondag 15 september.
De ochtend ziet er als volgt uit:
9.00u  koffieinloop
9.15-10.15u  workshops om de dienst 
voor te bereiden. Je kunt kiezen uit:

• zingen met Lighthouse,
• bibliodrama met Pieter Flach
• overdenking voorbereiden met 

Corine Beeuwkes,
• meditatief schilderen met Marry 

Streutker,
• knutselen en tekenen voor de 

kinderen o.l.v. leiding van de 
kindernevendienst.

10.30u - (let op!!) kerkdienst
Na afloop is er koffie en genieten van 
alle lekkers dat door onze bakkers en 
baksters is meegebracht

Koffie-inloop-ochtend
Elke dinsdagmorgen houden we koffie
inloopochtend in de Ontmoetings ruim
te van de Bethlehem kerk van 10.00
12.00u. Een ieder die het gezellig vindt 
om een kopje koffie te drinken samen 
met anderen, elkaar te ontmoeten op 
een doorde
week se dag, no
di  gen we hier bij 
uit! Van har te 
welkom!
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Scouting Paulus, een nieuw seizoen, een 
nieuwe agenda

www.scoutingpaulus.com
www.facebook.com/scoutingpaulushelmond
www.instagram.com/scoutingpaulushelmond
info@scoutingpaulus.com

Met dit korte stukje kijken we even 
terug op onze zomerkampen door 
middel van enkele foto’s van de afge
lopen zomerkampen en ook voor uit 
door middel van enkele belangrijke 
dingen die te gebeuren staan het 
komen de seizoen.
Langzamerhand wordt onze scouting
groep weer wakker uit zijn zomerslaap 
en dat moet er voor het nieuwe seizoen 
weer veel geregeld worden. Inmiddels 
hebben we al enkele belangrijke zaken 
op de agenda staan voor dit seizoen.

2426 augustus:
openingsweekend nieuwe seizoen.
2022 september :
scoutin 2019 (landelijke activiteit voor 
roverscouts, plusscouts en leiding in 
Zee wolde)
2729 september:
trapperskamp regio Helmond voor 
scouts en explorers.

1820 oktober:
JotaJoti (staat voor Jamboree On The 
Air / Jamboree On The Internet, van over 
de gehele wereld hebben scoutingleden 
contact met elkaar via amateurradio en 
internet)
21 december:
Kerstactiviteit Scouting Paulus.
2 t/m 6 maart:
Jantje Beton collecte in onze wijken door 
leden en leiding van Scouting Paulus
23 maart t/m 11 april:
Paaseitjes verkoop actie door leden en 
leiding Scouting Paulus.
1719 april:
Regionale scouting wedstrijden in de 
Stiphoutse bossen
14 juni:
groepsBBQ voor leden en leiding 
Scouting Paulus.
11 t/m 18 juli: Gezamenlijk zomerkamp 
voor alle speltakken in Ommen.
Scouting Paulus bestaat dan 70 jaar.

Zoals je ziet is het seizoen net begonnen 
en staat er al weer van alles op het 
programma, we gaan er weer een mooi 
jaar van maken.
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