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Oude Dierdonk 1
Spring Kinderopvang
088 2088200
met een voorsprong
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088 633 20 20
Braakse Bosdijk 1A,
Kindcentrum Dierdonk (Korein)
06 15 45 16 01
peuterwerk
06 15 39 17 85
vso/bso
Gastouderopvang Marlene
06 41228886
Molecatendreef 3
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Vakantie voorbij terug naar normaal
De avonden worden weer langer en de
dagen korter dat wil zeggen dat voor
de meeste de vakan�e voorbij is. Voor
sommige is de vakan�e nog in het
vooruitzicht, wat een reden is dat de
deadline voor de uitgave van oktober
met een week vervroegd is - de scholen
zijn begonnen en het dagelijkse leven is
weer opgepakt. Zo ook bij de Gazet.
Een weekend waar we weer een
voorwoord schrijven en de temperatuur
weer een beetje terug is naar normaal.
Op de zondag dat de Gazet bij u bezorgd
is zal het nog wel even heet worden
maar dan is het rondom de barbecue’s,
natuurlijk om de erop liggende gerechten mooi en lekker eetbaar te
krijgen. Dit zal zeker het geval zijn op de
barbecue van het vrijwilligersfeest dat
op deze zondag gehouden wordt.
De gra�s kasteeltuinconcerten zijn
ook weer voorbij, dus rest ons nog de
carat-concerten in de Warande. Na het
laatste concert op 25 september gaan
wij de bevrijding van Helmond vieren.
Vrijheid die niet van zelfsprekend is,
kijk maar naar de Oekraïne. Op 25
september 1944 trokken de bevrijders
Helmond binnen. Dit zal op een gepaste
feestelijke wijze herdacht worden in het
Hortensiapark.
Voor we met deze feestelijkheden gaan
beginnen is er voor de feestvierder
het Dierdonkweekend op 9-10 en 11
september. Met voor elk wat wils,
o.a. een Pubquiz en feestavond en
zeskamp voor de ouderen en voor de
jongeren de jeugddisco, knutselen en
een jeugdzeskamp. Of het nu wel of niet
warm of koud is, het zal er heet aan toe
gaan dat weekend.
Als u niets met feesten hee� maar wel
geïnteresseerd bent in de monumenten
van Helmond, wel dan kunt u dit
weekend gra�s bij verschillende musea
terecht �jdens de na�onale Open
Monumenten Dagen.
Onze groep MoetNiks hee� haar grote
ﬁetstocht gehouden op 5 juli met een
temperatuur van 24 graden en was
prima verzorgd onderweg. Wel heb
ik uit betrouwbare bronnen gehoord
dat je niet al�jd naar je naviga�e
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moet luisteren, rechtdoor is niet al�jd
rechtdoor als hij dat zegt.
Ook is er weer nieuws van de N279
zowel over de wel of niet verbreding
maar ook dat een scootmobiel er
een aardige ﬁle had veroorzaakt. Het
gepubliceerde nieuws betreﬀende de
N279 is van juli maar ondertussen zijn
er recentelijk alweer nieuwe stukken
verschenen in de pers.
De tennisvereniging gee� zijn kijk op de
zomertoss maar hee� ook al de herfst
in hun hoofd zi�en met Halloween
toernooi TV Dierdonk en pompoensoep.
Ook de Carnavalsvereniging kijkt vooruit
en wel naar de a�rap van carnaval op
4 november. Eindelijk wordt ook het
hoofdstukje kleurwedstrijd afgesloten
nu op wonderlijke wijze de foto van de
prijsuitreiking boven water is gekomen
of zou hij drooggevallen zijn wegens de
droogte?
Nu hadden we deze maand verwacht
te kunnen berichten hoe het was op de
buurtcamping, echter doordat degene
die dit aan gaat leveren net terug is van
een andere camping komt dit pas in de
gazet van Oktober, dan kunnen we bijna
weer gaan naar de camping omdat het
dan herfstvakan�e is.
Ook hadden we gehoopt de kookrubriek
en de medische column “Medi-zijn”
weer terug te krijgen in deze Gazet
echter wegens omstandigheden laat dit
zich nog wat langer op zich wachten.
Dan is er nog een hete strijd begonnen,
namelijk de RABO clubsupport ac�e.
Diverse organisa�es, s�ch�ngen en
verenigingen - ook uit Dierdonk -doen
hier aan mee. Wilt u ook meebepalen
welk bedrag deze toebedeeld krijgen
en bent u lid van de Rabobank, laat uw
stem(men) dan niet verloren gaan.
Voor nu wens ik iedereen ﬁjne Dierdonkdagen, veel leesplezier en als u
weleens in uw auto door Dierdonk rijdt,
kijk uit bij de school want deze is weer
begonnen!
Veel leesplezier!
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Fysiotherapie
Helmond
•
•
•
•

Fysiotherapie
Manueeltherapie
Sportfysiotherapie
Orthopedische
Revalidatie
• Oedeemtherapie
• Dry Needling

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

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

www.ruyssenaars-vdbroek.nl

Aardappelen
Scharreleieren
Zuivelproducten
Diverse groenten
Fruit
Winkel :
maandag en dinsdag 13.00 - 17.00 uur
woensdag t/m zaterdag 9.00 - 17.00 uur
Versautomaat :dagelijks
7.00-22.00 uur

Fam. Verhoeven-Martens
Weg naar Bakel 3
Tel. 06-38637358

info@vanheugtencv.nl
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De redac�e behoudt zich het recht voor
de aangeboden kopij, indien nodig, te
corrigeren en/of in te korten. Opname
van kopij betekent niet dat de redac�e
het met de strekking eens is. Anonieme
brieven/berichten worden nimmer geplaatst. De redac�e is niet verantwoordelijk voor eventuele tekst- en ze�outen.
Redac�onele kopij in MsWord, bij voorkeur in pla�e tekst!! en A�eeldingen,
logo’s, etc. apart meeleveren in een zo
hoog mogelijke kwaliteit!!
Jaarkalender zie www.dierdonkgazet.nl
Adverten�es en Kopij voor de volgende
uitgave inleveren uiterlijk:
14 september.
Volgende verschijningsdatum vanaf:
7 oktober.
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De herenkapper van
Helmond!
Maak uw afspraak op
www.kapsalonbart.nl
of bel +31 (0)6 40 47 88 32
Willem Prinzenstraat 162
5701 BM Helmond
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Oogmeting
+
Reparaties

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

GRATIS
Kom naar onze showroom
en laat u inspireren!

www.smitsensmits.nl

BRAAKMAN

Mr. G.C.G. Raymakers

ADVO CATE N

Mr. L.C.J. Sars

Voor particulieren en ondernemers

Specialisten in:

Mierloseweg 5
5707 AA Helmond
T 0492 544415

braakmanadvocaten.nl

Arbeidsrecht
Letselschade
Familierecht
Mediation
Omgevingsrecht
Sociaal zekerheidsrecht

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

Einde zomerreces.
Ik ben Ton Coolen geboren en getogen
in Helmond en ik woon sinds 2010 in
Dierdonk.
In juni ben ik benoemd tot burgercommissielid voor Lokaal sterk. Zoals de
naam al zegt een lokale par�j die opkomt voor alle inwoners van Helmond.
Samen sterk voor Helmond is onze
slogan.
Na de onderhandelingen maken wij deel uit van de coali�e.
Met Harrie van Dijk als wethouder.
Het is mijn eerste periode maar ben niet helemaal nieuw. Ik
heb de vorige periode meegelopen met de frac�e van Lokaal
sterk. Dinsdag 05 juli ben ik beëdigd en heb ik mijn eerste
adviescommissie vergadering meegemaakt.

leest gaan we vol aan de gang.
Tijdens het reces is er veel gebeurd wat te bespreken is.
De hogere bouwkosten van het huis van de stad, sportcampus
De Braak met het nieuwe stadion en de problemen met het
stallen van ﬁetsen rond het sta�on zijn enkele voorbeelden.
We starten met een druk programma. Op 06 september
is de eerste Opiniecommissie vergadering, 13 september
Adviescommissie en 27 september de eerste raadsvergadering
na het reces.
Tussendoor zijn er nog diverse bijeenkomsten.
De komende 4 jaar ga ik u regelma�g op de hoogte houden
wat er speelt in onze stad en wijk.
Ton Coolen,
Burgercommissielid Lokaal sterk

Terwijl ik dit schrijf, is het zomerreces nog bezig, maar als u dit

Een klein wonder
Net voor het zomerreces bespraken
we in de raad de jaarverantwoording
2021. Het is een klein wonder dat we
een posi�ef resultaat haalden van 18,9
miljoen. Sterker nog er kon zelfs 6,1
miljoen worden toegevoegd aan de
algemene reserves om tegenvallers in
de toekomst op te kunnen vangen.
De ﬁnanciële gezondheid van de gemeente Helmond is momenteel dus gewoon goed, BDO
accountants hee� de stad daarvoor zelfs een 8 gegeven. Onze
frac�e deed een oproep aan het nieuwe college om Helmond
in de komende jaren ﬁnancieel gezond te houden.
Er moet wel gewezen worden op het feit dat 40% van dit
bedrag resultaatbestemmingen zijn. Voor de ﬁnanciële leken
onder u, het gaat om geld dat we niet konden uitgeven,
vanwege een gebrek aan capaciteit, omdat we de mensen
niet hadden om de plannen uit te voeren. Deze ‘mensencrisis’
zorgt er momenteel voor dat er grenzen zijn aan de
Helmondse groei, aan het realiseren van onze ambi�es.
In deze omstandigheden is focussen op een kleiner aantal
speerpunten misschien beter realiseerbaar dan het uitspreken
van te veel ambi�es die achteraf onhaalbaar blijken te zijn.
Onze accountant wees terecht op de spanningen die ontstaan
zijn tussen de poli�eke plannen en de realiseerbaarheid van
die plannen. Een van de grootste uitdagingen voor onze
Gazet september 2022

gemeente wordt het dan ook om in een volledig overspannen
arbeidsmarkt niet alleen voldoende mensen te werven, maar
ook om deze te behouden. Dat moeten we proberen met
markconforme salarissen, voldoende ontwikkelmogelijkheden
en een pre�ge werkomgeving. Maar onze frac�e denkt dat we
op termijn ook aan een verregaande regionale samenwerking
niet kunnen ontkomen.
Diezelfde accountant merkte trouwens op dat doelstellingen
in Helmond niet concreet geformuleerd worden. In het analyseren en het formuleren van ambi�es zijn we heer en meester
maar onduidelijk is waarop we het nieuwe college straks echt
kunnen aanspreken. Wanneer hee� een college haar doelen
bereikt, hoe kunnen we de resultaten van het beleid meten?
In het bedrijfsleven hee� men het dan over KPI’s.
Een van onze ‘KPI’s’ zou kunnen zijn dat we het percentage
kwetsbare jongeren dat in Helmond-West gevoelig is voor
een carrière in de drugs, terug willen brengen van 13,7% naar
minder dan 10%. Of dat we het aantal vroeg�jdige schoolverlaters met minimaal 20% willen reduceren. Helmond hoort
gewoon SMART rich�ng te geven aan de zaken die men wil
bereiken. Onze frac�e hee� het college dan ook nadrukkelijk
gevraagd die indicatoren goed te gaan benoemen zodat we
deze bij de jaarverantwoording 2023 langs de gerealiseerde
resultaten kunnen leggen.
Theo Manders,
Fractievoorzitter VVD
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Heb jij een goed idee voor onze wijk?
Er gebeurt van alles in onze wijk. Met elkaar zorgen we goed
voor onze wijk. Zodat onze straten veilig zijn, speeltuinen
schoon blijven, er in buurthuizen gezellige ac�viteiten plaatsvinden… noem maar op.
Dierdonk hee� een aantal erg mooie ini�a�even,
Jeugddisco – opnieuw opgestart en een daverend succes!
MoetNiks – erg leuke ac�viteiten door en voor senioren
Dartsclub Dierdonk Parkzicht ‘07
Kunst in Dierdonk, Dierdonk Quiz, De Dierdonkdagen, en nog
veel meer.

Wij als wijkvereniging willen dit alles graag ondersteunen
door bijvoorbeeld mee te denken als je een idee hebt, mee te
werken aan de uitvoering, anderen uit ons netwerk hierbij te
betrekken of een ﬁnanciële bijdrage te doen.
Heb je een idee, bijvoorbeeld een wandelclub, hardloopgroep,
hobby groep, knutselgroep, etc. etc. Meld je bij ons aan, kom
een kop koﬃe drinken en we kijken wat er allemaal mogelijk
is vanuit de ﬁlosoﬁe ‘wat kan er wel’. Met ons grote netwerk
in Dierdonk, samenwerkende partners, gemeente en andere
wijkverenigingen komen we er uit!

Activiteitenoverzicht MoetNiks t/m november
Datum of periode

Plaats
Toelich�ng
Parkzicht 10-12 uur
Iedere woensdag
Promenade Parkzicht 10-12 uur Indien het weer het toelaat
Parkzicht 10.00 – 12.00 uur. In die
Donderdag
Na de zomerstop start weer de
computerinloopdierdonk@
tussen�jd kunt u hulp vragen per
15 september
wekelijkse vrije PC-ochtendinloop
hotmail.com
mail
10.30 tot 12.00 uur
Opgeven tot uiterlijk 6 september.
13 september
Rondleiding Omroep Brabant
Science Park Eindhoven 5550
Ieder gaat op eigen gelegenheid
5692 EL Son
Donderdagmiddag
13.30 uur. Vertrek parkeerplaats
Kleine ﬁetstocht
Opgeven niet nodig
22 september
AH Dierdonk
Oktober
Zijn nog in overleg
----------Nadere gegevens volgen
14.00 uur. Heesvenstraat 21a
1 november
Indoor Curling
Opgeven tot woensdag 25 oktober
5715 AD Lierop
U kunt zich opgeven bij onderstaande contact personen
Contactpersonen:
Ans Postma tel: 06 20 39 79 18 / Wim Claassen tel: 06 13 43 08 46 / Hans Wilms 06-20621367
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Ac�viteit
Koersbal
Jeu de boules
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Reminder: Een kijkje achter de schermen, op 13 september 2022
Rondleiding MoetNiks bij Omroep Brabant
Dinsdagmorgen 13 september staat er een rondleiding bij
Omroep Brabant geplant.
U kunt zich nog opgeven tot uiterlijk 6 september.

Overige informa�e kunt u vinden in de Gazet van juli/
augustus en in het ac�viteitenoverzicht of bel met een van de
contactleden.

Aanvang 10.30 uur, welkom vanaf 10.15 uur.

Volop genieten van de natuur in eigen
omgeving tijdens de Jaarlijkse fietsdagtocht
MoetNiks 5 juli 2022
Om 09.30 uur hebben zich 16 ﬁetsers verzameld bij het
vertrekpunt AH Dierdonk.
De ﬁetstocht gaat via Bakel naar Nederheide en de Rips.
Dit is onze eerste stop. Er wordt een korte pauze ingelast in
het bos.
Wij ﬁetsen verder rich�ng Mortel en onderweg komen wij
langs de Vijverpret. Hier staat ons een verrassing te wachten.
Bij Vijverpret hee� Ans de daar staande tafels voorzien van
tafelkleedjes met wat bloemen erbij.
Koﬃe, thee en gebak staan klaar om hier te pauzeren.

Heb je interesse deze route eens zelf te rijden?
Hieronder de ﬁetstocht met routenummers
AH 48 – 88 – 57 – 91 – 90 - 22 – 10 – 11 (Rips) – 53 – 23 –
52 (Handel) – 99 – 73 – 47 – 58 (Gemert) – 17 – 31 – 65 –
66 – 66 – (Grotel ’s genieten) – 67 – 56 – (Nuijeneind) –
56 – 88 – 48 (AH)
Hans Wilms

Hier wordt een groepsfoto gemaakt.
Verder gaat de ﬁetstocht van Handel naar Gemert rich�ng
restaurant Grotel ’s Genieten.
Hier hebben wij van onze lunch genoten.
Vervolgens zijn we via de visvijver terug gereden naar het
beginpunt bij AH Dierdonk.
Het was weer een ﬁjne ﬁetstocht.

Gazet september 2022
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ARATUUR NODIG?
NIEUWE KEUKENELAPP
EN LAAT U UITGEBREID ADVISEREN!
KOM LANGS IN ONZE WINK

INBOUWVAATWASSER

INDUCTIEKOOKPLAAT

• 4 kookzones met boost
(2x2 kookzones kunnen
gekoppeld worden)
• ReStart functie
• 17 standen
• timer per kookzone
• PerfectFry
BraadSensor Plus
• aansluitwaarde 7,4 kW
• PVQ775FC5E

• volledig geïntegreerd
• digitaal display met resttijd
• 6 programma’s
• InfoLight
• HomeConnect via WiFi
• Flex korven
• zeer stil; 44dB
• aquastop
• SMV4HBX00N
van 1149.-

van 1399.-

NÙ € 749.-

NÙ € 749.-

INBOUWCOMBI
KOKEND WATER KRAAN

• compacte bakoven met
magnetron en
6 verwarmingssystemen
• zwart, inhoud 45 liter
• TFT kleur- en
tekstdisplay
• AutoPilot
• emaille binnenwanden
• CMG633BB1
van 1769.-

NÙ € 1149.-

Altijd

25%

ng
orraad beha
Korting op vo

Konings

voor Verf en Behang

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

• voor warm, koud én
kokend water
• 3 liter direct kokend
water (100 graden)
• met flexibele
uittrekslang
• optie voor gekoeld
bruisend water
• FLEX Chroom PRO3

GRATIS MONTAGE IN DE
REGIO HELMOND

vanaf

€ 1.195.-

Dierdonk Events
Beste medebewoners Dierdonk,
Bent u lid bij de Rabobank en mag u
uw stem uitbrengen voor de Rabobank
Clubac�e wilt u dan ook eens aan
Dierdonk Events denken.
Wij organiseren in onze mooie wijk
diverse ac�viteiten voor jong en
oud die wij mede door de ﬁnanciële
ondersteuning van de Rabobank vrijwel
geheel gra�s kunnen aanbieden.
Wij organiseren b.v. de kerstochtend
voor de senioren in onze wijk,
Carnaval in Dierdonk, de Paasbrunch,
het Paasknutselen voor de kleintjes,
Dierdonk’s Got Talent en niet te
vergeten de Dierdonk Wijkquiz.
Het uitbrengen van uw stem op Stg
Dierdonk Events is voor ons weer een
extra mo�va�e om in de toekomst
nieuwe evenementen te organiseren.
Met vriendelijke groet,
Team Dierdonk Events

Computerinloop

Gazet september 2022
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Verdachte zaken? Meld het bij de politie

Een groot deel van de jaarlijks door de
poli�e opgeloste misdrijven is te danken aan �ps. Wie iets wil melden over
een misdrijf, kan dat 24 uur per dag
doen.
Wijkagenten Dafna Brouwers en
Monique Aelmans: “Dat kan mondeling, telefonisch, per mail, brief, of in het
poli�ebureau.
Een andere op�e is Meldpunt Anoniem
(www.meldmisdaadanoniem.nl of 09008070). Als het maar gebeurt. Dan kunnen wij de daders aanpakken en wordt
ons gebied voor iedereen weer veiliger”,
aldus de wijkagenten.
Er worden vernielingen gepleegd en u
hee� z’n kenteken genoteerd. Er lopen
vreemde mensen door de straat die
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opvallend veel belangstelling hebben
voor het huis van de buren of de geparkeerde auto’s. Het zijn maar twee willekeurige voorbeelden van meldingen uit
de dagelijkse prak�jk, waar de poli�e
blij mee is.
Achteraf spijt
En niet alléén zij. De eigenaar van de
goederen die vernield zijn, kan door de
melding zijn schade verhalen en door
de �p over vreemde snoeshanen wordt
mogelijk een inbraak of autokraak
voorkomen. Niemand die dan dankjewel
zegt. Maar de poli�e hee� genoeg
voorbeelden waarin buurtgenoten achteraf zeggen spijt te hebben dat zij niet
belden.
Handig
Twijfelt u toch? Agenten komt liever
voor niets, dan te laat, dus bel dan voor
alle zekerheid toch het alarmnummer
112 (bij acute zaken), of het algemene
nummer 0900-8844 (als het minder

haast hee�). Probeer ook kenmerken
van dader(s) en vervoermiddel(en) te
noteren, want soms kan de poli�e niet
direct op uw telefoontje reageren. Dan
is een kladje wel zo handig.
Wat wij nu veel zien is dat de wijkagenten via de WhatsApp van dit soort
feiten in kennis worden gesteld. Wij zijn
echter geen 24 uur in dienst en lezen
deze appjes soms pas enkele dagen
later. De verdachte personen zijn dan al
weg.
Wel kunt U ons voor structurele zaken
appen of vragen om contact.
Meer informa�e of contact met uw
wijkagent? Vul op www.poli�e.nl (Mijn
Buurt) uw postcode in. Automa�sch
verschijnen dan naam en foto.
U kunt ons ook volgen op instagram:
wijkagenten_rijpel_dierdonk
Ons mailadres is:
monique.aelmans-frissen@poli�e.nl
Dafna.brouwers-heinis@poli�e.nl

Nieuwsblad voor Dierdonk

Dierdonkdagen 2022
Op 9-10-11 september gaat het weer gebeuren.
Het is zover!!!
Komend weekend (9-10-11 sept.) gaan we er weer een super
gezellig en spor�ef weekend van maken.
Op het Fees�errein aan De Kromme Geer worden weer allerlei
ac�viteiten in en rondom de Grote Fees�ent georganiseerd.
JIJ BENT ER TOCH OOK BIJ!!!
Als je nog geen kaarten hebt voor de Feestavond of je hebt
jouw team nog niet ingeschreven voor de Zeskamp en/of de
PubKwis, doe het dan snel voordat het te laat is.
Kijk voor het uitgebreide programma op Dierdo
Dierdonkdagen.nl
kdagen.nl

Gazet september 2022
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MINIGRAVER VERHUUR
M.VERHOEVEN
Voor spitten van tuinen, Uitgraven van vijvers, zwembad
en diversen grondwerken.
Ook een minigraver van 70 cm breed.

Hooieeuwsels 10 5761 DC Bakel Tel: 06 53382407

EXTRA SLEUTEL
ook autosleutels met
startonderbreker
VAN TIEL
BAKEL
KLAAR TERWIJL U WACHT

Dorpsstraat 29 5761BL Bakel

LUNCH - BORREL - DINER - TERRAS

ADRES: GROTEL 5, BAKEL
TELEFOONNR: 0492-463888

EMAIL: INFO@GROTELSGENIETEN.NL
WWW.GROTELSGENIETEN.NL

Het vliegtuig

Zo’n vliegtuig had de piloot nog nooit
gezien. Dit was echt het nieuwste van
het nieuwste. Nog nooit was er zo een
modern vliegtuig gemaakt.

“Nou, nou”, zei de piloot, dat wordt weer
drie weken naar een cursus in Amerika
om met zo’n toestel te kunnen vliegen!”
“Nee, hoor”, zei de man die naast hem
stond, “dit vliegtuig is zo gemaakt, dat
iedereen er mee kan vliegen! Je hoe�
alleen maar tegen het toestel te praten en
dan doet hij precies wat je hem vraagt.”
Dat wilde onze piloot ook wel eens
meemaken. Hij vroeg of er een
mogelijkheid was om eens met die kist
te vliegen. “Natuurlijk”, zei de man,
“morgenmiddag is de eerste proefvlucht.
Dan ben je van harte welkom!”
De piloot vond het geweldig, dat hij mee

opwinding. Stel je voor, zeg, een vliegtuig
waar je tegen kunt praten!
De volgende dag was het zo ver. Het
mooie, nieuwe toestel stond al op
Schiphol klaar en een heleboel mensen
stonden in de rij om de eerste vlucht mee
te maken. Er waren nog een paar piloten,
een heleboel mensen van verschillende
kranten, mensen die het vliegtuig hadden
ont worpen en een paar mensen die
meegeholpen hadden om het te bouwen.
Samen wel 200 mannen en vrouwen!
In het vliegtuig stond een groot
projec�escherm, dat liet zien, wat er in
de cockpit gebeurde. Opeen hoorden ze
de stem van de piloot. Hij zei: “Welkom
aan boord van onze eerste echte vlucht.
We vliegen straks van Schiphol naar het
vliegveld Charles de Gaulle bij Parijs. Ik
wens u allen een goede vlucht.” Toen
hoorden ze de piloot zeggen: “Vliegtuig,
rij op naar startbaan 12!” Meteen begin
het vliegtuig te rijden. Vanaf de plaats
waar het had gestaan reed het, zonder
dat de piloot ook maar iets hoefde te
doen, over een serie asfaltbanen naar het
begin van startbaan nummer 12. Toen het
daar was aangekomen wach�e de piloot
op toestemming van de verkeerstoren
om op te mogen s�jgen. Dat duurde �en
minuten en toen kon de reis beginnen.
De piloot zei: “Vliegtuig, start de motoren
en ga naar een hoogte van 12000 meter!”
Meteen begonnen de motoren van het
toestel te loeien en een paar minuten
later was het al hoog in de lucht.
“Vliegtuig, ga naar vliegveld Charles de
Gaulle bij Parijs”, hoorden de passagiers
de piloot zeggen. Het vliegtuig maakte
een scherpe bocht en ze�e koers naar het
Zuiden. Nou, dat klopte in elk geval, want
Parijs ligt ten Zuiden van Amsterdam..

mocht met zo’n modern toestel. Die
nacht kon hij bijna niet slapen van de
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Het was prachtig weer. Uit de ramen
konden de passagiers hele kleine treinen
en auto’s op de grond zien rijden. Maar
wat was er nou toch aan de hand? Opeen
zagen ze de golven van de zee onder zich!
Iedereen was er toch heel erg zeker van,
dat je naar Parijs niet over zee moest
vliegen! Ze hoorden de piloot zeggen:
“Vliegtuig, wat doe je nou?”, en toen
een bromstem die zei: “Ik ga naar Karrel
de Kool!” “Dat heb je verkeerd verstaan,
stom vliegtuig”, hoorden ze de piloot

zeggen. Het antwoord kwam meteen:
“Dan moet jij duidelijker praten, stomme
piloot!”
Wat zou er nu gebeuren? Het vliegtuig
vloog onverstoorbaar verder. De piloot
kon kennelijk zelf niets meer doen.
Iedereen wach�e vol spanning af, hoe
dat af zou lopen!
Het vliegtuig vloog maar en vloog maar.
Ze waren nu al �en uur onderweg, terwijl
een vlucht naar Parijs niet langer duurt
dan drie kwar�er! Eindelijk verloor het
toestel hoogte. Beneden zich zagen ze een
eiland met een heleboel palmbomen en
een vliegveldje. Gelukkig bleek dat veldje
toch wat groter te zijn, toen ze dichterbij
kwamen. Zonder problemen landde de
kist en toen de machines waren gestopt
hoorden ze het toestel zeggen: “Zo, dat
was dat!”
Twee mecaniciens doken meteen in het
motorgedeelte van het vliegtuig. Zo’n
duur toestel kon toch nooit een erns�ge
storing hebben! En toen zagen ze het!
Diep weggedoken achter een kabelbundel
zat een klein, grijs
muisje! Ze zagen
ook, wat het beestje
had gedaan! Er was
een kabeltje naar de
computer helemaal
doorgebeten! Zou
dat beestje alles in de war hebben gestuurd?
Iedereen stapte uit. Op het vliegveld
werden ze welkom geheten door de
directeur. Hij zei: “Goede morgen,
mensen! Mag ik me even voorstellen.
Mijn naam is Carl Kohl. Welkom op mijn
mooie, groene eiland!”Nou, dat muisje
had het dus niet gedaan!. De ontwerpers
moesten nog maar eens goed naar die
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Kleurplaat
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Doodles gifts op www.yoursurprise.nl Doodles wenskaarten op www.greetz.nl.

Oplossingen op pag 27.
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HOOFDSTRAAT 155 • HELMOND
0492 - 661 884 • INFO@HEUVEL.NL

AALSTERWEG 134 C • EINDHOVEN
040-7820849 • EINDHOVEN@HEUVEL.NL
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Open Monumenten Dagen 2022
Het Comité “Open Monumenten
Dagen Helmond“ organiseert, na een
jaar afwezigheid door corona, ook
dit jaar weer de Open Monumenten
Dagen in Helmond. Het Comité haakt
daarbij aan bij de landelijke Open
Monumenten Dagen die elk jaar in het
tweede volle weekend van september
worden georganiseerd. Dit jaar dus op
10 en 11 september.
Het Comité bestaat uit erfgoed- en
cultuurinstellingen en monumenteigenaren cq beheerders die samen
een programma opstellen dat, meestal,
plaatsvindt op de zaterdag en de
zondag. Dit jaar doen de volgende
instellingen mee:
•
•
•
•
•
•
•
•

Monumenten Werkgroep Helmond
Heemkundekring Helmont
Draaiorgelmuseum Helmond
Industrieel Atrium
Cultuur Contact
H. Lambertus kerk
Jan Visser Museum
Museum Helmond / Kasteel

Zei hebben een programma gemaakt
met voor elk wat wils. Het is beslist
geen programma voor, met alle respect,
alleen “grijze bollekes“. Ook aan de
kinderen is ruimschoots gedacht.
En zeker de moeite waard om te
vermelden, alles is GRATIS te bezoeken
dit weekend.

Industrieel Atrium

Wil je weten hoe je grootouders hun
geld verdienden in de fabriek? Bezoek
dan het Industrieel Atrium. Bekijk
het Industrieel Erfgoed van Helmond
en maak met houten drukle�ers een
boekenlegger met je eigen naam. Voor
niks!
Open op zaterdag 10 en zondag 11
september van 13.00 -17.00 uur

Draaiorgelmuseum.

In het Draaiorgelmuseum, geves�gd in
Loods20, staan verschillende 100 jaar
oude Orgels die het ver�er van weleer
doen herleven in de nagebootste
Danszaal van de familie Bocken uit
Helmond. Je wordt rondgeleid en kunt
genieten van de Grote en Kleine Gaudin,
de Blauwe Trom en andere prach�ge
orgels. Voor kinderen is het mogelijk
om onder begeleiding “Onze Klenne” te
draaien, muziek strookjes te maken voor
speeldoosjes en een liedje te spelen op
het Laarzen orgeltje.
Open op zaterdag 10 en zondag 11
september van 13.30 – 17.00 uur

Jan Vissermuseum

Het Jan Vissermuseum toont kunst en
ambachten met als thema duurzaamheid. Tevens een unieke gelegenheid
om de collec�e landbouwwerktuigen en
brandweervoertuigen te bezich�gen.
Open op zondag 11 september van
12.00- 17.00 uur.

Nieuwe stadswandeling

Bezoek �jdens Helmond Art Fes�val, op
zondag 11 september ook de kraam van
het Comité Open Monumentendagen
in samenwerking met Heemkundekring
Helmont, met als thema Monumenten.
Wij presenteren dan de nieuwe
stadswandeling, ” HELMOND in 21
MONUMENTEN”, op basis van een
selec�e uit de vele monumenten die
Helmond kent.

Programma Open Monumenten Dagen
2022.

Kasteel van Helmond.

Kom het bijna 700 jaar oude
kasteelverhaal van de grootste waterburcht van Nederland ontdekken.
Verwonder je over de pareltjes uit de
stadshistorische collec�e. Kom vooral
met kinderen, zij zullen U dankbaar zijn
voor een avontuurlijke middag.
Open op zaterdag 10 en zondag 11
september van 10.00 -17.00 uur
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H. Lambertuskerk

Bezoek op zaterdag de H. Lambertuskerk.
Een driebeukigekruisbaseliek, gebouwd
tussen 1856 en 1861 door architect Th.
Molkenboer. Het kerkwachtersgilde
zal je graag uitleg geven over het
interieur en de recent uitgevoerde
restaura�es van muurschilderingen en
het hoofdaltaar.
Laat je verrassen door orgelmuziek van
het beroemde Robustelly orgel dat dit
jaar 250 jaar bestaat.
Open op zaterdag 10 september van
11.00 -16.00 uur.

Nieuwe website

Nu we het toch over monumenten
hebben; kijk ook eens op de (bijna)
geheel vernieuwde website van
Monumenten Werkgroep Helmond.
www.monumentenwerkgroephelmond.nl

Vrijwilligers

De Monumenten werkgroep Helmond
is op zoek naar versterking. Dus heb
je interesse en ben je bereid om je,
een aantal uurtjes in de week, bezig te
houden met monumenten, meld je dan
aan via de website of mail naar:
info@monumentenwerkgroephelmond.nl
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Vergaderingen Wijkraad
Hee� u agendapunten voor onze vergadering of wilt u een
van onze vergaderingen bezoeken?
Meld dit aan ons secretariaatwijkraad@dierdonk.nl.
Voor onze vergaderdata zie www.dierdonk.nl.

Straatverlich�ng

Diverse straten krijgen nieuwe LED verlich�ng en aanwezigheid sensoren, zie www.dierdonk.nl

Groenvoorziening

De gemeente hee� ons wederom beloofd dat er in september
nieuwe aanplant komt in het centrum van onze wijk. Ook de
onkruid bestrijding achterstand wordt aangepakt.

Verlichtingsproject gemeente Helmond
Vanaf dinsdag 16 augustus gaat de
gemeente Helmond de verlich�ngsarmaturen bij u in de wijk vervangen door
nieuwe, energiezuinige led-armaturen.
Cosme�sch zult u hier weinig van merken. De nieuwe armaturen lijken erg
veel op de huidige exemplaren.
Om nog eﬃcienter en energiezuiniger te
zijn worden de lantaarnpalen voorzien
van sensoren. Deze zullen beweging
detecteren en op die momenten voor
extra licht op straat zorgen. Wanneer er
niemand op straat is zal de verlich�ng
dan ook dimmen. Zo zorgen we er voor
dat we in de s�lle uurtjes zo weinig mogelijk energie verbruiken en bij ac�viteit
op straat zorgen voor voldoende licht!
De straten waarin de verlich�ng wordt
vervangen bevinden zich grofweg tussen de Dierdonklaan en de Coendersberglaan waar vorig jaar een start is
gemaakt met het uitwisselen van armaturen. Hiernaast een kaartje:
Op 16 augustus wordt in eerste instan�e het gedeelte ten noorden van de
Kromme Geer, rich�ng winkelcentrum
uitgevoerd. Het restant van het project
wordt zoals het er nu naar uit ziet vanaf
eind september uitgevoerd. Dit zal tzt
met u worden gecommuniceerd.
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Nieuwsbrief N279 Veghel-Asten

Brede belangenbenadering om aanpak en
draagvlak N279 opnieuw vast te stellen
Provincie en gemeenten starten een zogenoemde brede
belangenbenadering op om de gebiedsopgave rond de N279
opnieuw vast te stellen. Dat is nodig omdat de Raad van
State het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Veghel - Asten in
december hee� vernie�gd. Uit een recente analyse van de
verkeerscijfers (quick scan) blijkt dat het verkeer nog sneller
groeit dan verwacht. Daardoor kan het PIP niet meer dienen
als basis voor de toekoms�ge aanpak van deze belangrijke
verkeersader in het oosten van Brabant.

Eind dit jaar plan van aanpak

De komende maanden worden de belangen van de
verschillende partners en de opgaven in het gebied op en
rond de provinciale weg verkend. Daarbij wordt het wiel niet
helemaal opnieuw uitgevonden: veel is al bekend. Eind dit jaar
moet er op basis van deze gebiedsopgave een plan van aanpak
bij de stuurgroep N279 liggen en kan een besluit worden
genomen. Vanaf 2023 kan het plan dan verder uitgewerkt
worden.

Na de uitspraak van de hoogste bestuursrechter in december
vorig jaar hee� de provincie de afgelopen maanden met de
direct betrokken gemeenten (Meierijstad, Asten, GemertBakel, Helmond, Deurne en Laarbeek), waterschap Aa en
Maas en Rijkswaterstaat besproken hoe het verder moet. In
deze tussenfase is een quick scan uitgevoerd. Dat was nodig
omdat de Raad van State vindt dat de verkeersprognose voor
2030 onvoldoende betrouwbaar is.

‘Investeren in goede analyse’

Uit die quick scan komt onder meer naar voren dat de
verkeersdrukte op sommige knelpunten sterker dan
verwacht toeneemt. Dat betekent dat het huidige PIP niet
meer voldoet. In gezamenlijkheid is gekozen voor de brede
belangenbenadering. In overleg met de overheden wordt
eerst de reikwijdte en aanpak vastgesteld, waarbij draagvlak
centraal staat. Zodra hierover basisafspraken zijn gemaakt,
wordt ook de (maatschappelijke) omgeving betrokken.
Gedeputeerde mobiliteit Suzanne O�ers-Bruijnen: “Tempo,
zorgvuldigheid en betrokkenheid zijn belangrijk bij dit project
dat helaas vertraging hee� opgelopen, maar het moet
ook haalbaar, duurzaam en toekomstbestendig zijn. Het is
belangrijk om niet meteen over de oplossingen te beginnen
ook al weten we heel veel uit het verleden. Nu investeren
in een goede analyse en afspraken legt de basis voor het
vervolg.”
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De quick scan zal niet de basis vormen voor de te maken
keuzes. In het najaar is het nieuwe provinciale verkeersmodel
2022 naar verwach�ng gereed. Dan wordt met dit laatste
model opnieuw een verkeersonderzoek uitgevoerd en die
uitkomsten zijn de basis voor het bepalen van de verdere
planuitwerking. Van het oorspronkelijke budget van 265
miljoen euro is voor circa 20 miljoen grond aangekocht en zijn
project- en onderzoekskosten betaald.

Contact?

We kunnen ons voorstellen dat u vragen hee� over dit
project? Stuur dan een mailtje met uw contactgegevens naar
N279-Veghel-sAsten@brabant.nl. Wij beantwoorden graag
uw vragen.
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Omdat iedereen anders is...
Ook als u verzekerd bent bij
Ardanta, Amev, Dela, Monuta
of Yarden bent u vrij om voor
ons te kiezen!

0492 - 51 78 61
•
•
•
•
•

Ook voor particulieren!

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
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Alwin Greefkes

Nieuw kantoor, bekend gezicht!

65 + KLUSSER / STYLIST
voor uw

“Voor ons is een
opdracht pas geslaagd
als de klant helemaal
tevreden is. Alleen dan
worden onze klanten
onze ambassadeurs.”

Nieuwe woonwensen?

HUIS - TUIN - INTERIEURPLAN
oa timmerwerk / houtenvloer
schilderwerk / behangen
metselwerk / tegelwerk

Ik help u graag ze te realiseren!

tevens, tuin en straatwerk

Alwin Greefkes | NVM makelaar/taxateur

voor WOON en BEDRIJFSRUIMTES

Zuid Koninginnewal 15 ■ Helmond ■ 0492-507 947 ■ www.mgmmakelaardij.nl

Bel Kees 0611441257 45 jaar ervaring

4 generaties in Dierdonk
Mijn opa en oma hebben in 1995, bij de
start van Dierdonk, een woning gekocht
aan de Rhulenhofweide. In 1996 zijn
mijn vader en moeder enthousiast
geworden over deze mooie nieuwe wijk.
Zij hebben toen Brouwhuis verruild voor
een nieuwbouwwoning aan de Kromme
Geer in Dierdonk.
Ik ben hiermee naar toe verhuisd als
1-jarig meisje en ben hier opgegroeid.
Dierdonk kon ik niet verlaten, samen
met mijn man hebben wij daarom ook
een huis aan de Kromme Geer gekocht.
Hier hebben wij een zoon mogen
krijgen.

28-06-2022 is onze dochter geboren en
hierdoor ontstaan 4 genera�es binnen
Dierdonk.
Mijn naam is Kyra, geboren in 1995.
Mijn dochter is in 2022 geboren en haar
naam is Vea. Mijn moeder, Dorothé is
geboren in 1965 en woont inmiddels
aan de Rhulenhofweide in het huis naast
mijn oma, Johanna uit 1940.
We genieten intens van onze “achterklein-dochter” Vea, binnen deze wijk.
We hopen dat ze net zo’n ﬁjne jeugd
krijgt in deze wijk als ik heb gehad.
Groetjes, Kyra

Boekenhuisje
Graag willen wij u laten weten dat we een minibieb hebben
geplaatst. Minibieb “ ‘t boekenhuisje” staat bij Marco en
Malona Beekmans aan de Rosendaeldreef 21 in Dierdonk.
Iedereen is welkom om hier gra�s een boek te pakken, te
plaatsen of te ruilen.
Met vriendelijke groeten,
Malona Beekmans

Free library
Hee� u alle boeken uitgelezen in de vakan�e?
Dan kunt u bij ons nieuwe komen halen, we openen op de
volgende donderdagavonden in Parkzicht onze boekenkast
voor u. Er zit vast iets voor u bij!
22 september,
13 oktober
17 november en
15 december.
Vanaf 20.00 ben u van harte welkom,
Jethro Warbroek en Yvonne Koets
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Gratis plantjes in ruil voor stoeptegels
Zaterdag 24 september is het weer �jd voor opera�e
Steenbreek. Van 10:00 tot 15:00 uur ontvangen inwoners
gra�s plantjes in ruil voor hun tuintegels. Meer groen gaat
de hi�e in de stad tegen en ﬂeurt je wijk op. De gemeente
helpt inwoners hun wijk groener te maken en stelt gra�s
plantjes, tuinaarde en advies van hoveniers beschikbaar.

Tegels eruit, planten erin!

Wat was het warm hé, deze zomer. Extreme hi�e, periodes
van droogte en he�ige regenbuien komen steeds vaker voor.
De temperatuur in de stad loopt hoog op en door de zware
regen lopen straten of kelders onder. Meer groen zorgt direct
voor een koelere temperatuur. Planten houden water vast en
het regenwater zakt beter in de bodem. Riolen worden minder
belast. De planten trekken meer dieren aan, zoals vogels en
bijen en het zorgt voor minder ﬁjnstof. Mensen voelen zich
pre�ger en gezonder.

Hoe werkt het?

Lever zaterdag 24 september tussen 10.00 en 15.00 uur
maximaal 5 m2 stoeptegels en geel zand uit uw tuin in bij
een van de drie depots. U ontvangt daarvoor in de plaats
vijf gra�s tuinplantjes en tuinaarde. Hoveniers helpen u met
gra�s tuinadvies. U vindt de inleverdepots in:
• Brandevoort: kruispunt Herenlaan en Lauwerstraat
• Rijpelberg: parkeerterrein Jumbo
• Helmond-Noord: parkeerterrein winkelcentrum de Bus
Wel graag even aanmelden als u mee wilt doen. Hoe u dat
doet leest u hieronder.

Aanmelden

Doe dit vóór 17 september. Hee� u advies nodig? Vermeld dit
dan bij uw aanmelding. Onze hoveniers helpen u graag.

Geveltuintje

Hee� u geen voor- of achtertuin maar wel een gevel die
u wilt vergroenen? Ook dan kunt u meedoen. Kijk op
www.allelichtenopgroen.nl/geveltuinen voor de spelregels bij
de aanleg van geveltuintjes.

Het is burendag op zaterdag 24 september. Dus nodig
iedereen in uw straat uit om mee te doen. Hoe meer
tegels eruit en planten erin, hoe beter. Aanmelden
gaat eenvoudig: vul het formulier in op de website
www.allelichtenopgroen.nl/opera�e-steenbreek.

25 september bevrijding Helmond
Het bevrijdingsvuur

Sinds 2019, de viering van 75e
viering van de bevrijding, worden de
vieringen van de bevrijding van de
11 Peelgemeenten gestart met het
uitwaaieren van het bevrijdingsvuur
over de hele Peel. Dit vuur komt vanuit
Bayeux (Normandië) naar Eindhoven,
waar het vervolgens verder gedragen
wordt naar de Peel. Dit jaar is Deurne
de gastheer voor het ontvangen van
het vuur, inmiddels omgedoopt tot
vrijheidsvuur, waarna het als een lopend
vuurtje over de Peel wordt verspreid.
De viering en verdeling van het
vrijheidsvuur naar de 11 peelgemeenten
vindt plaats op 19 september om 19.00
uur bij de Kasteelruïne/ het Dinghuis in
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Deurne. U bent hierbij van harte welkom.
Hier wordt het vuur voor Helmond door
de loco-burgemeester van Helmond ,
de heer De Vries, in ontvangst genomen
waarna hij het overdraagt aan het
Gilde, die het vervolgens doorgee� aan
lopers van HAC die dan aansluitend het
vrijheidsvuur naar de Helmond zullen
brengen.

Stadsviering in Hortentiapark

In diverse kerken wordt het vuur
brandend gehouden waarna het op
22 september in S�phout en MierloHout en op 24 september in Brouwhuis
ontstoken wordt. Tenslo�e wordt
op 25 september om 18.30 uur in
het Hortensiapark de bevrijding van
Helmond gevierd. Het eerste deel
is het oﬃciële deel, waarbij o.a. het
vrijheidsvuur ontstoken wordt. Daarna
volgt een informeel deel, met een
optreden van Diede van den Heuvel (o.a.
bekend van K2 zoekt K3) en Koninklijke
Stads Harmonie Phileutonia. De avond
wordt afgesloten met een drankje en
een hapje. Uiteraard bent u voor deze
viering van harte uitgenodigd.
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We kijken terug en vooruit!

Wat vliegt een jaar toch snel voor
bij! Terwijl we de foto’s aan het
uitzoeken zijn, kijken we terug op alle
bij
zonderheden die ons jubileumjaar
heeft gebracht. Denk maar aan de
vossenjacht, de jubileumdag, het predi
caat van excellente school, met de hele
school naar Toverland en zo kunnen we
nog wel even doorgaan. We hebben
ons jubileumjaar mooi afgesloten met
een Feestivalweek, waarbij kinderen,
opa’s en oma’s, papa’s en mama’s,
vrijwilligers, leerkrachten en onder
wijsondersteunend personeel wer
den
betrokken. Iedere dag een feestthema,
iedere ochtend een traktatie van de
Activiteitencommissie, iedere middag
in kleine groepjes een workshop dans,
toneel, sieraden maken, libdub, rappen,

enz volgen. Er was keuze uit zo’n 40
workshops en er werd de hele week
hard geoefend en gewerkt. Vrijdag 15
juli mochten alle kinderen laten zien
wat ze geoefend of gemaakt hadden.
Hierbij een impressie van de afsluitende
Feestivaldag.
Aankomende maandag zal het nieuwe
schooljaar 2022-2023 van start gaan!
De lokalen, materialen en methodes
liggen alweer klaar om gebruikt te
worden. In de laatste week van de
zomervakantie hebben een aantal

kinderen weer deelgenomen aan de
zomerschool. Op Kindcentrum Dierdonk
vinden wij het belangrijk dat kinderen
met een fijn gevoel en met zoveel
mogelijk zelfvertrouwen aan een nieuw
schooljaar beginnen. Tijdens de laatste
week van de zomervakantie konden
deze kinderen op een gestructureerde,

ontspannen en laagdrempelige manier
weer wennen aan de school en hun
nieuwe lokaal. Ze konden ook al even
kletsen met de nieuwe leerkracht(en).
We kunnen niet wachten om maandag
weer met iedereen te beginnen.
Het thema voor het komende school
jaar: “Kindcentrum Dierdonk … samen
verbinden!”
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De zomer voorbij … KDV de Bereboot
in Handel en gingen met de oudste
kinderen zelfs bowlen.

Helaas, de zomervakan�e is weer voorbij … maar wat hebben we genoten.
De BSO maakte een reis om de wereld
in 30 dagen. Wat beleefde we veel ontze�end leuke avonturen. Het weer werkte ook mee, dus we waren weer veel
buiten te vinden. We reisden van Afrika
tot in Amerika, van op de Himalaya tot
in de Woes�jn. Kortom een heerlijke
�jd.
We maakten uitstapjes naar onder
andere de Ossenbeemd in Deurne
(echt een aanrader!), het Katoenpad
in Mierlo, we liepen het Breukenpad
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Ook was onze Outdoor-coach weer van
de par�j. We bouwde onze eigen tent,
we leerde knopen leggen, en maakte
zelfs een schommel in onze feestboom.
We leerde zelfs vuur maken, hoe gaaf
is dat! En … op dat vuur maakte we
popcorn en roosterde we marshmallows
… mmmmm … smullen!
Er werd ook gekookt op de BSO, toen we
in Azië waren maakte we zelf loempia’s,
dat is toch best een moeilijk klusje. In
Engeland maakte we een Sheperd’s Pie,
ook hier werd ﬂink van gesmuld.
Deze zomer was het thema bij de
dagopvang: Oef wat warm! Dat hebben
we gemerkt. We waren bijna de hele
dag buiten. Buiten in de kring, buiten
spelen, buiten lunchen, buiten met
water spelen, lekker het bos in. Kortom
ook de kinderen van de dagopvang
hebben weer een ﬁjne zomervakan�e
gehad bij De Bereboot.

Nieuwsblad voor Dierdonk
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Als je het laatste vak zonder le�er bereikt hebt weet je wat
geheimagent PD7 op het spoor is.
Veel puzzel- en speurplezier. Deelname is weer mogelijk vanaf
7 jaar.
Veel puzzel- en speurplezier.
Waar moet de oplossing naar toe?
De oplossingen van deze puzzel kun je per
mail met als onderwerp “kinderpuzzel”
opsturen naar: puzzel@dierdonkgazet.nl
Deelname is mogelijk vanaf 7 jaar, tot dat
je de basisschool verlaten hebt. Vermeld je naam, adres,
telefoonnummer, lee�ijd en of je een jongen of meisje bent.
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Ganzenbord
Deze maand hebben we een
Ganzenbordwoordenzoeker.
Geheimagent PD7 is wat op
het spoor gekomen. Help
hem hierbij en begin bij het
vakje Start.. Tel het aantal
vakjes de rich�ng uit van de
pijl en noteer op de streepjes
de le�ers die je onderweg
tegen komt. Soms staat er
geen pijl maar de tekst ga
“naar vak...” Vandaar volg je
weer de pijlen.
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Voor we aan de nieuwe puzzel beginnen eerst de oplossing
van de vorige keer. Afgelopen maand hadden we De
Marsmannetjescodekraker. De vraag was dan ook om het
Marsiaans wat voor ons het zelfde is als chinees op te
lossen. Deze marsmannetjes waren waarschijnlijk bij ons op
vakan�e want als je het Marsiaans goed opgelost had kwam
er uit “Hoera het is vakan�e” Nu was er natuurlijk �jdens
de vakan�e voldoende �jd om te puzzelen toch hebben
we maar 4 oplossingen
binnen gekregen en wel
van Teun, Sani, Floor en
6-->
9-->
Ralph, waarvoor onze dank.
<--10
Helaas ontbreken dus 16
inzendingen om er een
prijspuzzel van te maken.

E

<--4

Rekenen

Al een �jd is er een raam gebarsten in
het leslokaal. Nu na de zomervakan�e
begint de groep met de eerste les in
breuken.
De eerste vraag die de meester stelt is
of er al iemand in de klas is die weet
wat een breuk is.
Steekt Marieke haar vinger open zegt
ja, “kijk maar eens naar dat raam”

Oplossing doodles spelletjespagina 17

Uiterste inzenddatum: Donderdag 15 september 2022

Aardrijkskunde

Tijdens de aardrijkskundeles vraagt de
juf in welke streken er nog menseneters zijn. Keesje staat op en zegt: “Aan
de Belgische kust, juﬀrouw”. De juf is
verbijsterd en vraagt hoe Keesje daar
bij komt. “Het staat in ons aardrijkskundeboek, juﬀrouw” zegt Keesje.“Er staat
le�erlijk dat de bewoners daar leven
van de toeristen!”.
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binnenkort:
podium
vr 02 sep 20.30 u

another journey
& the rushians

A TRIBUTE TO JOURNEY AND RUSH
Do 15 sep 21.00 u

verzot op
Expo

DOUGLAS FIRS
vr 16 sep 19.30 u

hellmouth

THE GREAT OLD ONES + THE SPIRIT E.A.
za 17 sep 21.00 u

04 SEP
02 OKT

vr 23 sep 21.00 u

the humps

Op 4 september start de
nieuwe editie van Fresh
Cacao. De jaarlijks terugkerende tentoonstelling
bestaat uit het werk van
afgelopen zomer afgestudeerde kunstenaars.

voltage

In samenwerking met Stichting Carat wil De Cacaofabriek jong talent de ruimte te
bieden om zich te presenteren en verder te ontwikkelen.
Op zondag 2 oktober zal één
van de beloftes de Carat Lucas Gassel Prijs uitgereikt
krijgen. De winnaar wordt
geselecteerd door een speciale vakjury. De expo is t/m 2
oktober te bezichtigen.

airbag

vr 07 okt 20.45 u

IZOEN 2
SE

2/2023 •
02

CELEBRATING THE MUSIC OF CAMEL
vr 30 sep 21.00 u

IZOEN 2
SE

EXPO
SITIE

mostly autumn

2/2023 •
02

EDITIE 2022
Menno Pasve r / El ne Boerma / Ben am n Pompe
Dav d Ka er / Arno Wes erbe g / Lucas Merg er / edr k Vaes en
C ro i e S rnee / Eddy Eus ache

3js

za 08 okt 20:00 u

navarone

za 15 okt 21:00 u

film

ALCARRAS

Spaans drama over een familie perzikboeren

WHERE THE CRAWDADS SING

Gebaseerd op de gelijknamige roman

MOONAGE DAYDREAM

Meeslepende film over icoon David Bowie

cacaokade 1 | 5705 la helmond | cacaofabriek.nl

YES

WE SPELEN WEER!
THEATERSPEELHUIS.NL

Rampetampers
Nogmaals Kleurwedstrijd

Wonderen zijn de wereld nog niet uit.
Zoals in de vorige GAZET te lezen was,
was de foto van de prijsuitreiking door
Prinses Suus weg. Nu blijkt dat de foto’s
per ongeluk allen van de opslag op de
telefoon verplaatst zijn naar de sd kaart.
Derhalve hier nogmaals de foto van de
prijsuitreiking maar dan met Prinses
Suus.

Aftrap carnaval 2023

Noteer vast in uw agenda: Vrijdag
4 november gaan wij na 2 corona
carnavalsjaren een hopelijk coronavrij
seizoen 2023 tegemoet. Dit trappen wij
met onze bevriende verenigingen maar
ook met iedereen die erbij wil zijn op
een spectaculaire manier af. Dus vrijdag
4 november vanaf 20.00 uur is onze
residen�e De Fonkel “the place to be”
Intern hebben wij op vrijdag 26 augustus
al afgetrapt met een gezellige BBQ.

Rampetamperscarnaval

Wil jij ook je bijdrage leveren aan het
Rampetamperscarnaval? en ook mee-

doen aan andere zaken dan alleen
carnaval, zoals bv. de BBQ wordt
dan ook lid, hetzij bij de dansgarde,
of lid van de raad van elf of zo
maar lid voor de gezelligheid. Ook
zijn verfrissende ideeën van harte
welkom voor het nieuwe hopenlijk
coronavrije seizoen. Je kan contact
opnemen met het secretariaat:
secretaris@rampetampers.nl of via
het contac�ormulier op de website
www.rampetampers.nl.

Rabo ClubSupport

Ook wij doen mee met Rabo
ClubSupport. Ben je lid van de Rabobank
stem dan op ons. Stemmen kan van 5
september t/m 27 september 2022.

Open Monumentendag Draaiorgelmuseum
Op 10 en 11 september 2022 zijn de open monumentendagen.
In Loods20 is ALLEEN het Draaiorgelmuseum Helmond dan in
GRATIS te bezoeken. Binnen Parallelweg 2, 5701 PH Helmond.

Caratconcerten
September
Meer info: www.caratconcerten.nl
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Ook wij, de S�ch�ng Draaiorgels Helmond, doen mee met
Rabo ClubSupport. Ben je lid van de Rabobank stem dan op
ons. Stemmen kan van 5 september t/m 27 september 2022.

Sept

1 12.00 tot 12.45 uur

2 13.00 tot 13.45 uur

3 14.00 tot 14.45 uur

zon
11

Brandweerkapel
(Helmond)

Accordeon- en mandoline
orkest "Echo van het Zuiden" (Eindhoven)

Woensels Muziek Corps

zon
18

Böhmische Freunde
(Geldrop)

Vocalgroup Jointoo
(Meerlo)

Drumfanfare Jong Leven
(Gerwen)

zon
25

SPECIALE AFSLUITING VAN 12.00 UUR tot 17.00 UUR met: Rimboband, Zware Fanfare,
Tadaa, Orkest Rooyal (Venray), KeieGalmers en de Kerselanders (Mierlo).
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Helmond activiteiten september en oktober
EnergieHuis Slim Wonen 2022
Bezoek een lokaal Inloopspreekuren (gratis)

Helmond: elke di-wo-do-vr 13.00- 17.00 en zaterdag 10.0013.00 in het EnergieHuis (Torenstraat 3)
Gratis afspraak met Energiecoach

via de website ‘Afspraak’
• Bewoners/huiseigenaren:
• afspraak maken met Energiecoach in EnergieHuis,
Torenstraat 3 in Helmond
Overige duurzame activiteiten en evenementen
23 deskundige Bespaar- en Energiecoaches in Helmond

In Helmond staan 23 deskundige Bespaar- of Energiecoaches
klaar om bewoners te helpen met energie besparen en
het geven van gra�s voorlich�ng. Huurders en vooral
huiseigenaren hebben veel proﬁjt bij de ona�ankelijke
voorlich�ng door de deskundige coaches van het EnergieHuis
Slim Wonen.

Team Bespaar- en Energiecoaches in de gemeente Helmond
(inclusief nieuwe wethouder)

in ‘Jouw gemeente’
• Helmond: kijk op de website www.energiehuisslimwonen.nl
bij in ‘Jouw Gemeente’
Serviceloket voor een korte vraag bel of email

• Telefonisch Energiespreekuur 085-0410041: dinsdag en
donderdag 13.00-17.00
• E-mail Serviceloket: voor een korte vraag via
info@energiehuisslimwonen.nl

Meer informa�e: www.energiehuisslimwonen.nl
of email info@energiehuisslimwonen.nl

Bespaar- en Energiecoaches voor en door bewoners

Bespaarcoaches helpen huurders en woningeigenaren met
eenvoudige maatregelen om energie te besparen wat hard
nodig is met de al maar s�jgende energieprijzen.
Energiecoaches gaan een stap verder. Zij ondersteunen
huiseigenaren met een concreet verbeterplan om door
isola�emaatregelen en zelf opgewekte energie de eigen
woning stapsgewijs te verduurzamen.
Themabijeenkomsten in Energiehuis - Torenstraat 3

aanmelden via website ‘Agenda’
• 12 sept 19.30: Zonnepanelen waar moet ik op le�en?
• 26 sept 19.30: Warmtepomp iets voor mij?
• 10 okt 19.30: Slim isoleren en ven�leren oudere woningen
(<1990)
• 24 okt 19.30: Zonnepanelen waar moet ik op le�en?
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TV Dierdonk: een zomerupdate

Zomertossen
Ook in de zomervakan�e tossen we door. Een aantal trouwe
tossgangers, onder de bezielende leiding van de al�jd
enthousiaste Anouk is ondanks de zinderende hi�e blijven
tennissen! Na de wedstrijd wordt gezellig nagetafeld met
een verkoelend drankje en wordt het zou�ekort (door al dat
zweten) weer aangevuld met een smeuïge bi�erbal!
Dierdonkdagen september 2022
We staan als TV Dierdonk weer op de Dierdonkdagen om te
laten zien dat wij vooral een gezelligheidsvereniging zijn! We
hebben een mini-tennisveldje en een gatendoek, waarmee
we de nieuwsgierige en spor�eve Dierdonkers willen laten
kennismaken met dit leuke spelletje met racket en bal!
Safe the date: Halloween toernooi TV Dierdonk
Van 31 oktober tot en met 6 november 2022 zal ons Open
dubbel tennistoernooi plaatsvinden. De toernooicommissie
is al volop bezig met het organiseren. Dit jaar zal het thema
Halloween zijn! We gaan ’t Paviljoen dan leuk aankleden en
natuurlijk zal er dan ook vers gemaakte pompoensoep zijn!
In de volgende Gazet volgen meer details.

Algemene informa�e over de club vind je op:
h�ps://www.tvdierdonk.nl/ of om lid te worden ga je
rechtstreeks naar de lidmaatschapspagina:
h�ps://www.tvdierdonk.nl/lidmaatschap
Carine van Vuure
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laat u verrassen in onze
prachtige showroom

EEN VERTROUWD
ADRES VOOR HET
PLAATSEN OF
LEVEREN VAN
COMPLETE
BADKAMERS
EN
TEGELVLOEREN

Mierloseweg 288

•

Helmond

•

0 4 9 2 - 5 4 4 76 4

•

www.bbtegels.nl

ELECTRO WORLD: MOOI VOOR ELKAAR
De elektronicaspeciaalzaak bij u in de buurt voor advies, installatie
en reparatie. Wij hebben de kennis in huis en enthousiasme voor
ons vak. Dat merkt ú als klant van Electro World Verberkt.

VAKKUNDIG EN PERSOONLIJK
Breed assortiment

Inbouwen en installeren

Persoonlijk advies

Reparatieservice

Helmondsestraat 21, Bakel - 0492 - 34 12 80
verberkt@electroworld.nl - electroworld.nl
Een natuurgraf is groen, duurzaam
en voor altijd

De eeuwige grafrust staat garant voor eeuwige natuur. Bovendien
vraagt een graf in de natuur geen onderhoud en zijn de kosten
eenmalig. Zo laten we geen extra zorgen na, maar wel een fijne plek
voor gedenken en herinneren. Informatiecentrum ‘t Veldhuys is
dagelijks geopend van 13.00 tot 17.00 uur. Maak een afspraak voor
een rondleiding met de electrocar of een oriënterend gesprek.
Voor altijd in prachtige natuur
tegen het dal van de Aa
Hazeldonkseweg 24 | 5756 PA Vlierden [gem. Deurne] | 0493 745474 | www.hoeveruth.nl | info@hoeveruth.nl
f facebook.com/natuurbegraafplaatshoeveruth
instagram.com/natuurbegraafplaatshoeveruth

September 2022 in het Annatheater
Vanaf 21 september:
Gratis proeflessen Jeugdtheaterschool Annatheater

Vanuit de passie om met kinderen en jongeren te werken werd
17 jaar geleden Jeugdtheaterschool Annatheater opgericht.
We bieden een gedegen lesprogramma waarin kinderen en
jongeren hun talenten ontwikkelen.

Verwacht in oktober
Anna Producties en toneelgroep Vreemd Beest spelen vanaf
8 oktober: “She is the Man” naar “Driekoningenavond” van
Shakespeare

Speel je thuis weleens dat je een popster, een held of de
baas van de wereld bent? Kom dan eens in het Annatheater
toneelspelen!
Vanaf woensdag 21 september beginnen de cursussen op
onze Jeugdtheaterschool weer.
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 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
enthousiaste begeleiding van theaterdocent Lavínia Germano
professionele acteerlessen.
Doe je mee? Kom gratis en vrijblijvend een proefles volgen.
De lessen worden vanaf 21 september op woensdagen en
donderdagen gegeven.

Eindhovens Dagblad over Anna Producties: “De spelers
spreiden een enthousiasme en professionaliteit tentoon, die
je als toeschouwer bijna hun jeugdigheid doet vergeten. De
productie met toneelspel, zang en grapjes blijft boeien tot het
einde.”
Eindhovens Dagblad over toneelgroep Vreemd Beest: “De
Pagador door jubilerend Vreemd Beest een pareltje.”

“Als ik toneel speel kan ik mijzelf helemaal laten gaan, kan ik
me helemaal verliezen in mijn personage, kan ik gekke dingen
doen zonder dat iemand dat gek gaat vinden.” (Enna 17 jaar)
Meer informatie: laviniagermano@annatheater.nl
of bel: 06-44369288. Voor lestijden: www.annatheater.nl
rubriek Jeugdtheaterschool

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

Gazet september 2022
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Start van het nieuwe seizoen op
zondag 18 september: OPSTAAN!

De Bethlehemkerk vindt u aan de
Sperwerstraat 2 te Helmond. Daar is
ook ’t Trefpunt, Ontmoe�ngsruimte
en de Kaulenzaal. Ook het kerkelijke
bureau is hier geves�gd. Het telefoonnummer is 539470. Elke zondag om
10.00 uur hee� u gelegenheid om in
de kerk andere gemeenteleden te ontmoeten.
In de wijken zijn enkele gemeenteleden
aanspreekpunt voor vragen en ac�viteiten. Voor Dierdonk bestaat het wijkteam uit:
Ds. Corine Beeuwkes – van Ede
Speelweide 44, Bakel,  085-7604455
Margee Teunissen, diaken
Waterleliesingel 11
 06-17622702
Diewerke Spoelstra
Kariboelaan 31
 06-47846441
Cathy Erbrink
Berkenheuveldreef 5  06-22739389
Pieter Flach, kerkelijk werker
(ma en donderdag)
 040-2842052
Voor actuele info of wijzigingen in
programma: Kijk voor meer informa�e
op de site van de Bethlehemkerk:
www.bethlehemkerk-helmond.nl

Zondag 18 september starten we het
nieuwe seizoen met een gezinsdienst
met het thema: OPSTAAN. Aan deze
dienst zal het oecumenisch koor
‘Can�mond’ o.l.v. Marjan Vree meewerken en gaan Pieter Flach (kerkelijk werker), ds.Bernade�e van Litsenburg en
ds.Corine Beeuwkes-van Ede voor. Een
feestelijk begin met mooie muziek van
Arjan Mooij (orgel), Ad Brouwers (piano)
en Theo Franx (dwarsﬂuit).
Zoals elk jaar starten we in september
met een nieuw seizoen waarin een thema ons leidraad is bij alle ac�viteiten.
Na het thema veerkracht (het jaarthema
van vorig jaar) proberen we manieren te
zoeken om daarop voort te borduren.
Als je veerkracht hebt, waartoe leidt dat
dan? Heb je dan kracht om op te staan
en verder te gaan?
Met opstaan we bedoelen: op te staan
uit een bepaalde passiviteit (zelfs uit de
dood?!) of uit een uitzichtloze, doodse
situa�e. Maar ook op te staan tegen iets
of iemand, omdat je je verzet vanwege
een andere mening of inzicht. Opstaan
vraagt om veerkracht, maar ook om
moed en het hebben van perspec�ef.
Het vraagt om ac�e, om daadkracht.
De wereld is onrus�g en de aarde vraagt
om aandacht. Twee grote aandachtspunten waar we ons zorgen om maken
en ons vragen: hoe nu verder? Schieten
we in een passieve houding omdat we
het niet (meer) weten hoe te handelen
of weten we juist niet waar we beginnen
moeten?
Ook in je eigen leven kun je in of na een
crisis de behoe�e voelen om opnieuw
te beginnen…

Genoeg stof om over na te denken en
om over door te praten.
We hebben weer een ruime keuze aan
Bijbelkringen, gespreksgroepen, leeskringen, ﬁlmavonden, ﬁlosoﬁe-lezingen,
s�lte-medita�e, het Zincafé en excursies
samengesteld.
Op
www.bethlehemkerk-helmond.nl
vind je in september meer informa�e
over alle ac�viteiten.
Namens de O&V-(Ontmoe�ng&Verdieping)-werkgroep van de Protestantse
Gemeente
Helmond/Asten/Someren
wensen we een ieder leerzame bijeenkomsten toe.
Annechien, Koenja, Ellen, Bernadette,
Pieter, Wilfred en Corine
Ademtochten

Elke 1e vrijdagmiddag in de maand wandelen we met elkaar een route, die door
één van de deelnemers is uitgezet in de
directe omgeving van en in Helmond.
We wandelen gemiddeld ca. 5 km.
Tijdens de wandeling is er alle gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan;
ook zijn er momenten ter overdenking
of worden we geïnformeerd over de
omgeving. Aanvang: 13.30u.
Startplaats wordt per keer bepaald.
Info bij: Corine Beeuwkes-van Ede
Koffie-inloop-ochtend

Elke dinsdagmorgen van
10.00-12.00u staat de
koﬃe/thee weer voor u
klaar!
Een stukje gezelligheid, een luisterend
oor en aandacht wordt u geboden – van
harte welkom!
Margee Teunissen, diaken
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Dierdonkpark

Heb jij deze zomer ook
al je geld opgemaakt?

Kom bij ons werken, en spaar
voor je volgende vakantie!

Kijk snel naar onze
vacatures!

