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

Apotheek uitdeelpost Dierdonk
Waterleliesingel 16 (522016
Recepten afgegeven vóór 12:00 uur kunnen 
van 14:45 uur tot 15:30 uur worden opgehaald.

Centrale Huisartsen Post 
(alleen spoed) (0900 - 8861 

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

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

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

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

Logopediepraktijk Dierdonk
logopedie.brouwhuis.dierdonk@gmail.com
Normaal (558360
Mobiel (06 10767213

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

Telefoonnummers

Redactieadres: redactie@dierdonk.org
Wijkvereniging:

www.dierdonk.nl
Adres:  Ockenburghpark 78,

5709ML Helmond,
Secretariaat:

secretariaatwijkvereniging@dierdonk.nl
Wijkraad:

www.dierdonk.nl
Secretariaat: 

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

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

   Postbus 130, 5700AC Helmond
   www.parkzicht-dierdonk.nl

GFT & PLASTIC: Ma. 13 en 27 juli, 10 en 
24 aug.

RESTAFVAL:  Ma. 6 en 22 juli, 3 en 
17 aug.

OPHALEN OUD PAPIER: 
Ma. 13 en 27 juli, 10 en 24 aug. 
ten westen en  wo. 1, 15 en 
29 juli, 12 en 27 aug. ten oosten 
van de Dierdonklaan. 

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

informatie : Edwin Augustijn
Wilgenroosbeek 13,
Edwin@OSDierdonk.nl

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

Secretariaat:
Schovenhorstweide 1,
5709SG Helmond, (517210
secretaris@rampetampers.nl
www.rampetampers.nl
Dierdonkkoor
info@didoko.nl
www.didoko.nl
Dierdonkdagen
Voorzitter: H. v. Rijt,  (559897
Secretaris: H. Jereskes, (512357
dierdonkdagen@gmail.com
Tennis Vereniging Dierdonk
Secretariaat:
Leeuwenborchweide 19,
5709SB Helmond, (514007
secretaris@tvdierdonk.nl
www.tvdierdonk.nl
Toneelgroep Maskerade
Leonie Boxstart, (510380
Horstlandenpark 44, 
5709 MB, Helmond
info@maskeradehelmond.nl
Informatie:
tafeltennis.dierdonk@yahoo.it
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Diploma en vakantie
Als we dit voorwoord schrijven is het mo-
gelijk de heetste dag van het jaar. Zoals in 
de wijk te zien is zijn er weer veel jongeren 
geslaagd voor hun examen. Wij feliciteren 
alle geslaagden met het behalen van hun 
diploma en wensen allen veel succes in 
de toekomst. 

Slagen en vakantie gaan hand in hand 
want daar waar de vlag uithangt, zie je 
ook regelmatig een caravan of camper 
naast de deur staan. Even wachten op de 
diploma-uitreiking en zoals het gaat op de 
laatste schooldag van het basisonderwijs, 
snel in de auto en wegwezen.

Wegwezen, maar wees op uw hoede, daar 
waar wij weg zijn wordt het inbrekers-
gilde actief. Op enkele plekken in Dierdonk 
is hiervoor ondertussen ook ter controle 
buurtpreventie actief, lees hierover in 
deze Gazet. 

Niet iedereen gaat met vakantie. Of is al 
met vakantie geweest , of gaat pas laat 
met vakantie. Voor deze bewoners is er 
de komende weken in Helmond weer van 
alles te beleven. Zo staat de Zomer kermis 
voor de deur, de kasteeltuinconcerten op 
de vrijdag avond zijn weer begonnen, de 
carat-concerten kunt u elke zondagmid-
dag bezoeken, en ook ons Helmonds 
erfgoed, de draaiorgels, zijn op zaterdag 
en zondag middag gratis toegankelijk. En 
zoals het er nu uitziet beleven we deze 
vakantie heerlijke tropische, in elk geval 
zomerse temperaturen. 

Lekker weer dus om te BBQ-en, (examen)
feestjes te vieren, te zwemmen, te zon-
nen, te fietsen, te puzzelen etc. etc. Bij de 
eerste twee zaken vraag ik u wel aan de 
buren te denken voor rook- en of geluids-
overlast.

Daarna komt het einde van de vakantie 
weer in zicht, en Dierdonk komt weer tot 
leven, althans als ik de Gazet lees zie ik 
dat de Dierdonkdagen weer voor de deur 
staan. Dit jaar op een andere locatie, maar 

de activiteiten en het feest zal er niet min-
der om zijn. 

Zojuist schreef ik over puzzelen, daar zijn 
de cadeaubonnen die we al jaren verloten 
onder de goede inzenders van de prijspuz-
zel, van een ander jasje voorzien. Kreeg 
men tot vorige maand altijd een cadeau-
bon van Intertoys, vanaf deze maand zijn 
we over gestapt op boekenbonnen van 
de Ganzeveer. 

Ook de wijkvereniging geeft u weer de mo-
gelijkheid om fris van geest aan de tijd na 
de vakantie te beginnen, en geeft daarom 
korting aan de leden voor de cursus Tai 
Chi. 

Wij als redactie krijgen even wat rust maar 
2 weken voor afloop van de schoolvakan-
ties verwachten wij uw kopij weer zodat 
eind augustus de gazet voor september 
weer bij op de mat kan vallen.

Tot zover dit voorwoord, wij als redactie 
wensen iedereen een fijne zomerse tijd, 
gaat u weg, kom dan ook weer gezond 
terug. Krijgt u zin om ook mee te willen 
werken aan de Gazet, mail dat dan naar: 
Redactie@dierdonk.org.

Voor nu weer veel plezier met deze uit-
gave van de Gazet.

Prettige
 Vakanti

e
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Horstlandenpark 4 Tel. (0492) 38 61 00
5709 MB Helmond 06 - 55 89 55 46

Gevestigd te Dierdonk

www.josvanheugten.com

Uw complete installateur voor:
V-ketels en onderhoudsabonnementen

rwar rverwarming
V

UW SPECIALIST IN:
COMPLETE BADKAMERS

EN VERWARMING

Complete badkamers Design radiatoren Complete tegelwerken

                 

 

Horstlandenpark 59  0492-842216   

Info@schildersbedrijfbieleveld.nl

 
5709 MC Helmond

 
06-41055575

   

www.schildersbedrijfbieleveld.nl
 

            

dit doe ik voor u.
Kleding vermaken herstellen

repareren etc. etc.
Ger van Hout

Gedipl. coupeuse/costumière
g.hout9@upcmail.nl

Nieuwveld 88. Helmond
tel. 0492-533074
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~APPLAUSE PRODUCTIONS~
 Arcenlaan 22, 5709 RA, Helmond, 0492-556531, 06-13428098

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

Zomaar een greep uit ons grote assortiment……

3,5 meter: €.35 / 4,5 meter: €.45

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

Tenten, Statafels, Tafels, Stoelen, Barkrukken, Verl chting, Bestek, Serv esgoed, Glaswerk, Manden
Warmhoud, Rode Lopers, Afzetpaaltjes/-Koorden, Marktkramen, Opblaasbare Abrahams & Sarah's
Springkussens, Skytubes, Serveerschalen, Verwarming, Decoratie, Verkoop, Koffie & Thee  etc.  etc

Gehele
maand

Juli
Duizeldonksestraat 18
5705 CA  Helmond
       HTNvloerentuin

            



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

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

Jaarkalender zie www.dierdonk.eu

Advertenties en Kopij voor de volgende 
uitgave inleveren uiterlijk:  14 aug

Volgende verschijningsdatum rond: 
 28 augustus

C O L O F O N   G A Z E T
15e jaargang nr. 7– Editie juli 2015
Verschijnt 11x  per jaar
Huis-aan-huis in Dierdonk.
Oplage 1.800 stuks.

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

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

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

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

Bezorging:
S. Neve tel. (515192)

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

Druk: Vane Druk  v.o.f.

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

Bestuur:
Voorzitter: Vacant
Secretaris: Jan van Duren
Penningmeester: Jeroen Schoonen
Bestuurslid: Ivo Dolmans
Bestuurslid: Gerard Bosmans  

(wnd.voorzitter)
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Net als bij vele sporten begon het tafeltennis als een 
sociaal verzetje. Tennis in zijn huidige vorm ontstond in 
de jaren ‘70 van de 19de eeuw in Engeland. Omdat de 
weersomstandigheden buiten spelen nogal eens in de weg 
zaten, begonnen de gegoedere Britse burgers ook al snel 
zelf binnenshuis varianten op dit nieuwe spel te bedenken. 
De salon- of eettafel daarbij diende als tennisbaan, als net 
werd bijvoorbeeld een rijtje boeken gebruikt, de bal was een 
bolletje wol of een champagnekurk, terwijl de deksels van 
sigarendozen dienst konden doen als racket.

Sinds het einde van de 19e eeuw is er veel aan techniek 
veranderd, maar weinig in de essentie van dit spel. Onze 
speel/ trainingsavonden in de club waren vooral gemoedelijk, 
ontspannen en vol enthousiasme. Met een gezellige BBQ 
hebben we een leuk tafeltennis seizoen afgesloten. 

Dankzij het initiatief en de subsidie van de wijkvereniging, 
zijn wij vanaf mei vorig jaar wekelijks op dinsdagavond bij 
elkaar gekomen in gymzaal van Dierdonk. Tafeltennis in 
Dierdonk heeft ons, die zo verschillend en leergierig zijn, bij 
elkaar gebracht. Vanaf januari 2014 hebben wij een trainer 
ingeschakeld om ons te bekwamen in het veelomvattende spel 
van tafeltennis. Dat was niet vanzelfsprekend! Een geduldige 
en gedreven leraar die ons niveau van een spelletje Ping-Pong 
probeert en weet te upgraden naar technischer tafeltennis: 
goede stand van het batje, voetenwerk in de gaten houden, 
verschillende effecten aan de bal leren geven, kijken naar het 
raakpunt, etc. etc. En nu maar oefenen en oefenen totdat 
alles bijna vanzelf gaat. Elke week gaat het weer een stukje 
beter en dat geeft voldoening! 

Maar ja de seizoen is bijna voorbij en wij gaan in september 
weer vol energie en met nieuwe ideeën een nieuw seizoen in! 

• Dinsdag 1 september om 20:30 begin van het nieuwe 
seizoen  nieuwe leden zijn welkom!

• Zaterdag 12 september om 14 uur tafeltennistoernooi, 
wie gaat de eerste tafeltenniskampioen Dierdonk worden? 
Wij zijn erg benieuwd!  

• Donderdag 3 september om 18:30 begin van het nieuwe 
seizoen voor de jeugd. JIBB gaat met ons leuke activiteiten 
organiseren.  

• Deelnemen aan toernooien/ uitwisselingen met andere 
clubs. 

Ben je ook nieuwsgierig naar ons? Wil je sport en gezelligheid 
combineren?
Info/ inschrijvingen: tafeltennis.dierdonk@yahoo.it
Bezoek onze Facebook pagina! 

 www.facebook.com/groups/tafeltennis.dierdonk.helmond 

Simona Sampers-Castagnoli, Heike Prinsen, Lucienne van 
Mierlo en Elena Fedorova

Barbecue tafeltennis Dierdonk

Het tafeltennistoernooi zal op 
12 september van 14 uur tot 18 uur zijn. 
Inwoners van Dierdonk en vrienden kunnen deelnemen. 
Deelname is gratis. Wij gaan twee of drie categorieën 
organiseren: Jeugd, Volwassene, Professional

Men kan een batje meenemen of een batje van Simona 
gebruiken (5 batjes staan ter beschikking). Eigen batjes moeten 
eerst door de scheidsrechter gecontroleerd worden (hele 
rubbers, twee verschillende kleuren, dimensie noppen etc…).
Wij spelen 3 sets van 11 punten. Voor info over tafeltennis 
reglement mailen naar Simona. 
Als er voldoende animo is, kunnen wij een demonstratie door 
spelers van de eerste of tweede divisie regelen. Hierna kan 
men de kampioenen uitdagen. 

Mail alsjeblieft zo spoedig mogelijk je inschrijving, dan kunnen 
wij jullie op de hoogte houden van de organisatie en eventuele 
wensen bespreken. Graag het inschrijvingsformulier voor 30 
augustus terugmailen naar: tafeltennis.dierdonk@yahoo.it

Met vriendelijke groet 
Simona Castagnoli

Inschrijvingformulier tafeltennis toernooi
Naam en Achternaam

Vrouw/ Man

Woont in Dierdonk (j/n)

e-mail

Telefoonnummer

Geboortejaar

Gewenste categorie

Lid van een tafeltennisvereniging (j/n)

(Eventuele Naam van de vereniging)

Beschikt over eigen batje (j/n)

Interesse in demonstratie door spelers van 1e/2e divisie (j/n)
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EIn een van mijn vorige columns 
sprak ik de hoop uit dat het 
laatste hoofdstuk van de Ruit om 
Eindhoven geschreven was. Niets 
is minder waar, want er kan weer 
een hoofdstuk aan toegevoegd 
worden. Met de komst van een 
nieuw college van Gedeputeerde 
Staten van Brabant, met onder 
andere D66, is er gelukkig een 
streep gezet door de plannen 
om een vierbaansweg langs 

Helmond en natuurgebied ‘het Dommeldal’ te realiseren 
(‘De Ruit’). Hier zijn wij erg blij mee. De knelpunten op de 
N279 worden nu vooral lokaal opgelost door o.a. viaducten 
en ongelijkvloerse kruisingen aan te brengen. Dit is ook de 
oplossing die we als D66 Helmond al lange tijd opperden, 
namelijk eerst alle knelpunten aanpakken en de Ladder van 
Verdaas volgen voordat nieuw asfalt wordt aangelegd. 

Er ligt ook een ander plan voor om de knelpunten op de N279 
op te lossen. Dit is het plan om een omleiding om Dierdonk 
te realiseren van de Wolfsputterbaan naar de noordzijde van 
Dierdonk via Bakel. De provincie wil deze weg aanleggen om 
de overlast van de Wolfsputterbaan/N279 langs Dierdonk 
terug te dringen. De zorgen van omwonenden voor een 
toekomstige verdubbeling van deze weg zijn begrijpelijk,  
maar uit het bestuursakkoord van de provincie volgt duidelijk 
dat deze weg wordt uitgevoerd als een 2x1baansweg. Hier zijn 
wij content mee. 

Op dit moment is het voor ons nog wel onduidelijk of deze 
omleiding daadwerkelijk zorgt voor een betere doorstroming. 
Om er zeker van te zijn dat de omleiding van de N279 om 
Dierdonk enkel wordt aangelegd als een verkeerskundige 
noodzaak bestaat, hebben zeven Helmondse fracties, 
waaronder de fractie van D66, een motie ingediend tijdens de 
behandeling van de voorjaarsnota op 4 juni jl. Uit de motie 
volgt dat eerst duidelijk moet worden gemaakt welke voor- 
of nadelen een omleiding heeft voor de leefbaarheid van 
Dierdonk. Een omleiding van de N279 moet alleen worden 
aangelegd als de verkeerskundige noodzaak is aangetoond en 
het leefmilieu in de wijk Dierdonk daarmee verbeterd. Verder 
hebben wij in deze motie aangegeven dat er bij eventuele 
aanleg van deze omleiding goede landschappelijke inpassing 
en bovenwettelijke maatregelen genomen moeten worden 
om de (geluids)overlast te beperken. 

Er moet eerst aan deze voorwaarden worden voldaan voordat 
wij met een omleiding in kunnen stemmen. Zolang nut en 
noodzaak van deze omleiding niet aangetoond worden, 
moeten er slechts lokale aanpassingen komen welke op 
de doorstroming  ter plaatse van de N279 een gunstige 
invloed hebben, zonder dat dit voor de betrokken wijken een 
nadelige invloed heeft t.o.v. de huidige situatie. Dit standpunt 
dragen wij ook uit naar onze collega’s van D66 Brabant. 
Wij hebben lokaal, als D66 Helmond, immers onze eigen 
verantwoordelijkheid. 
Met vriendelijke groet,

Jochem van den Bogaard
jochem.vandenbogaard@d66helmond.nl

Schreef ik vorige keer nog dat 
het rustig was aan het politiek 
front, nu is het vlak voor het 
zomerreces een drukte van 
jewelste. Een wethouder die een 
andere uitdaging aangaat, de 
voorjaarsnota die behandeld is, 
een interpellatiedebat over de 
samenwerking binnen Peel 6.1 
waarbij Helmond een bepaalde 
rol speelde en mijn ervaring leert 
dat er nog het een en ander zal 

gebeuren voordat iedereen met vakantie gaat. De ruimte die 
ik heb voor mijn column is te beperkt om alles uitgebreid te 
beschrijven. Daarom zal ik me beperken tot de belangrijkste 
onderwerpen. Allereerst wethouder Yvonne van Mierlo. Zij 
verlaat na ruim 5 jaar als wethouder de politieke arena om 
een nieuwe uitdaging aan te gaan als voorzitter van de raad 
van bestuur van Movisie. Een kans die ze niet kon laten liggen. 
Als partijgenoot heb ik haar in haar functioneren van dichtbij 
mogen volgen en ik kan niet anders zeggen dan dat ze als 
wethouder enorm van betekenis is geweest voor Helmond. To 

the point, zakelijk, een grote gedrevenheid en met hart voor 
de zaken die zij onder zich had. We zullen haar erg missen! 
Het is nu aan de fractie en het afdelingsbestuur van de VVD 
om een geschikte opvolger te vinden. Dat zal niet gemakkelijk 
worden.

Zoals ik al voorspelde zal het voor het gemeentebestuur 
nog een hels karwei worden om een sluitende Begroting en 
meerjarenbegroting te kunnen presenteren in november. 
Er moet flink bezuinigd worden en dan nog blijft het saldo 
negatief. Dit houdt in dat er gesneden zal moeten worden 
in de ambities en dat de reserves met andere ogen bekeken 
moeten worden. De aanwezige incidentele middelen zullen 
we hard nodig hebben om de gaten, die er vallen omdat 
doelstellingen niet gehaald worden, op te vullen. Een hele 
klus en niet eenvoudig. 

Joan Damen
joandamen@upcmail.nl

Omleiding N279 bij Dierdonk: 
eerst noodzaak aantonen

Drukte voor het zomerreces

Gazet juli/augustus 2015 7

         



 
Toon van den Elsen Beheer b.v. 

 
BOUWBEDRIJF 

 
Kozijnen-Bouw-Onderhoud 

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

Metselwerken 
Timmerwerken 
Onderhoudswerken 
Beglazing 
Cascobouw 
Dakbedekking 
Aanbouw/verbouw 
Invalidenaanpassingen 

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

Garantie 
Kwaliteit 
Betaalbaar 

Ook verzorgen wij uw bouwtekening en vergunningaanvraag.

Westerzandweide 6
5709 MR Helmond 

Tel.: 0492-550202
Fax: 0492-548367 

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

            

Schoonheidssalon yentill

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

Cadeaubon vanaf € 10,00 i
  

5 0

y van uren
Ka moesbee  3

0   e mond

U  
h nh id
pe i li Aanbieding

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

gratis parrafine bad voor de handen,
bij een complete behandeling!

Juni - Juli - Augustus

             

            



Als u deze Gazet leest hebben we twee belangrijke 
evenementen alweer achter de rug: De jaarlijkse dagfietstocht 
en het Jeu de Boulestoernooi met daaraan gekoppeld de 
jaarlijkse barbecue.

We kunnen daarvan geen verslag in de Gazet doen omdat het 
juli-augustusnummer gecombineerd is en het weinig zin heeft 
om daar in september nog op terug te komen.

Wél zullen we ervoor zorgen dat eind juli van beide 
gebeurtenissen een fotoreportage te zien is in het fotoalbum 
van www.dierdonk.nl.

Wij wensen alle lezers van de Gazet een fijne en ontspannende 
vakantie toe.

De volgende activiteiten zijn gepland:

Dinsdag 11 augustus: 2de fietstocht. Vertrek om 10:00 uur 
vanaf parkeerplaats AH. We rijden in de omgeving een tocht 
van ongeveer 25 Km., met een koffiepauze onderweg.

Dinsdag 8 september 3de fietstocht. Vertrek om 10:00 uur 
vanaf parkeerplaats AH. We rijden in de omgeving een tocht 
van ongeveer 25 Km., met een koffiepauze onderweg.

Dinsdag 22 september excursie naar het atelier van de 
kunstenaar Mart Brouwer in Nuenen. Nadere informatie treft 
u aan in de Gazet van September.

Ondanks dat de wekelijkse computerinloop tot begin oktober 
vakantie heeft, willen we u graag attenderen op enkele 
belangrijke zaken:

Windows 10
Vanaf 29 juli start Microsoft met het uitrollen van het 

nieuwe besturingssysteem Windows 10. Alle geregistreerde 
gebruikers van Windows 7; Vista en 8 zien in hun taakbalk het 
bekende Windows logo (afb. 1). Als u dat aanklikt krijgt u een 
nieuw venster te zien met informatie over Windows 10.

Daar kunt u nadere informatie vinden en zich aanmelden om 
gratis het nieuwste besturingssysteem te krijgen.
Als u daarvoor kiest, ontvangt u via e-mail bericht wanneer 
Windows 10 voor u klaar staat. Daarna beslist u zelf of en 
wanneer u dit besturingssysteem gaat installeren.

Introductie Windows 10.

Bij voldoende belangstelling zullen we direct na de 
zomervakantie een middag en/of avond organiseren waarbij u 
kennis kunt maken met Windows 10.

Belangstellenden kunnen zich tot 10 augustus aanmelden 
op de website www.dierdonk.nl. Ze ontvangen daarna een 
mailtje waarin de tijd en datum van de bijeenkomst is vermeld.

Opfris workshop 
Corel foto- en videobewerking

Een aantal Dierdonkers hebben in het verleden cursussen 
over foto- en videobewerking gevolgd. We worden regelmatig 
gevraagd of we geen mogelijkheid willen scheppen de daar 
opgedane kennis op te frissen.

Als hiervoor voldoende belangstelling is, willen we dat gaan 
doen op de donderdagmiddagen. We denken daar in ongeveer 
4 middagen voor nodig te hebben.

Belangstellenden kunnen mailen naar
 cvanderzanden@upcmail.nl 

Moet Niks mededelingen

Van de computerinloop
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Al jaren maak ik foto’s van de teams van mijn kinderen als 
voor de facebook site van HC Eindhoven Heren1. En ik moet 
zeggen, dit wordt zeer gewaardeerd. Zowel door het eigen 
team als door de tegenstander. Wanneer U zelf foto’s wil 
maken van uw eigen kinderen, onderstaand wat handige 
tips zodat u nog meer plezier beleeft aan uw fotos.
 
1. Bevries het moment
Sporten is beweging, snelheid. Voor een mooie scherpe foto 
zal je het moment daarom vaak moeten bevriezen. En dat be
tekent dat je moet fotograferen met een kortesluitertijd. Een 
sluitertijd van 1/640 seconde of korter is ideaal om beweging 
stil te zetten en een scherp beeld te krijgen. Foto grafeer 
je binnen? Verhoog dan je ISO waarde als er niet genoeg 
licht is. Ook wordt de continu modus veel gebruikt in de 
sportfotografie. Want hoe meer foto’s je maakt per seconde, 
hoe meer kans je hebt op die ene knaller van een actiefoto!

2. Stel vooraf scherp 
Verwacht je dat jouw favoriete sporter of buurman elk 
moment de berg af komt zeilen? Stel dan van tevoren scherp 
op het punt waar je de actie verwacht. Zo hoef je op het 
moment suprême alleen nog maar de knop in te drukken; 
de instellingen staan immers al goed. Komt je onderwerp in 
de buurt van dat punt? Richt je camera en klik! In sommige 
gevallen is het wel handig om verstand te hebben van de 
sport die je vastlegt. Zo kun je beter anticiperen op de juiste 
fotomomenten.

3. Benadruk de beweging
Soms wil je het moment niet bevriezen, maar juist de beweging 
benadrukken. Er zijn verschillende technieken waarmee je 
be weging kunt vastleggen. Natuurlijk kun je in plaats van 
een korte sluitertijd kiezen voor een langere sluitertijd, 
bijvoorbeeld 1/30 of 1/60 per seconde. De tweede optie is 
om met je camera mee te bewegen met het onderwerp. Zo 

krijg je een vage achtergrond terwijl je onderwerp scherp 
blijft. Ook kun je hier die continu modus weer gebruiken. Zo 
heb je de grootste kans op een scherpe foto.

4. Ga door je knieën
Niet alleen bij het fotograferen van kinderen of dieren wordt 
aangeraden door je knieën te gaan bij het fotograferen, ook 
in het geval van sportfotografie komt deze tip goed van pas. 
Door sporters te fotograferen vanuit een lage positie leg 
je ze nl. veel indrukwekkender vast. Of je nu een tennis, 

Gerard Brands: Sportfotografie
Wil je meer weten over onze club kijk dan 
op onze website www.fotodier.nl of mail 
naar stevenlangewouters@hotmail.com
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voetbal- of judo wed strijd vastlegt, 
door je knieën gaan werkt altijd. Zorg 
dus dat je steevast een plas tic zak (of 
kniebeschermer!) bij je hebt waarop je 
één knie kunt laten rusten.

5. Vertel een verhaal
Vaak is het verleidelijk om je alleen te 
richten op de winnaar of op de ster
speler van een team, maar bedenk dat 
je ook mooie foto’s kunt maken van 
de verliezende tegenstander. Pro beer 
de emotie vast te leggen, vertel een 
verhaal met je foto’s. Maak dus ook 
foto’s van een voetbalwedstrijd voor dat 
deze werkelijk begint. Zijn de jon gens 
nog aan het rekken of spreekt de coach 
ze toe? Let op hun gezicht en gelaats
uit drukkingen. Wat kun je daar vanaf 
lezen? Hoe is de stemming? Gezichten 
vindt iedereen interessant.

6. Zorg voor indrukwekkende foto’s
Probeer je onderwerp te isoleren. Zorg 
dus dat er maar één of twee spelers op 
de foto staan zodat daar duidelijk de 
aan dacht op gevestigd wordt. Je zal zien 
dat de foto onmiddellijk meer impact 
heeft. Let ook op de achtergrond. Een 
par keer plaats vol auto’s of een lelijk 
hek op de achtergrond doet je foto vaak 
geen goed. Publiek of andere spelers 
op de achtergrond voegen daarentegen 
wel iets toe aan de foto. Wanneer je ge
bruik maakt van een geringe scherpte
diepte (groot diafragma) is dat natuurlijk 
helemaal mooi. Dankzij de vage achter
grond isoleer je je onderwerp pas echt.

Gerard Brands
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ACTIE VAN DE MAAND

3de rolgordijn

GRATIS!

Op maat gemaakt en

GRATIS gemeten!*

Gordijnen

Binnenzonwering

Buitenzonwering

Insectenwering

Vloerbedekking

ZO MOOI...

Braaksestraat 1
5709 JC Helmond

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

Laat u verrassen op onze 

nieuwe Facebook-pagina:

facebook.com/smitsensmits

*vraag naar de voorwaarden

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

Konings
voor Verf en Behang

Korting op voorraad behangAltijd

 25%

             

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

              

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

            



In onze wijk hebben we de komende jaren een grote groep 
jongeren in de leeftijd 15-19 jarigen. Dat heeft te maken met 
de betrekkelijk jonge leeftijd van onze wijk. Jongeren vinden 
het prettig  om elkaar te ontmoeten. Dit betekent dat het 
drukker wordt in onze openbare ruimte. Die openbare ruimte  
is van ons allemaal en zullen we moeten leren delen met de 
jongeren. 

We zullen dus vaker onze jongeren in groepen zien 
bijeenkomen. Jongeren zoeken meestal een plek op waar 
ze onder elkaar kunnen zijn. Op zich genomen is dit een 
proces dat van alle tijden is.  Niets verkeerd mee. Belangrijke 
voorwaarde is wel dat zowel ouderen als jongeren op een 
goede manier met elkaar blijven omgaan.

In de praktijk betekent dit niet dat je elkaar moet vermijden, 
of elkaar moet toeschreeuwen als er iets gebeurt wat niet 
de bedoeling is. Alle jongeren, en dat geldt zeker voor onze 
jongeren in onze wijk, zijn voor rede vatbaar als ze ook in rede 
worden aangesproken. Het gaat dus om goede ontmoeting en 
bejegening. Dat volwassenen en jongeren dit niet gemakkelijk 
en vanzelf doen, dat kunnen we regelmatig in de kranten 
lezen of op het nieuws zien. 

We krijgen, als wijkraad, nu meerdere signalen over mogelijke 
overlast van jongeren. Of het nu gaat over “de druppel” aan 
de Kromme Geer, of over vissen langs “De Veengeul” of over 
mogelijk toekomstig crossen in “De Bakelse Beemden”, we 
merken dat het onderwerp overlast speelt in onze wijk. 

Wachten tot het te laat is, en de overlast te groot is 
geworden en de verstandhouding te slecht is geworden 
om er nog op een goede manier uit te komen met elkaar, 
lijkt ons niet de goede weg. En denken dat professionals, 
handhavers, jongerenwerkers en politie, dan uw probleem 
komen oplossen, is wel een heel gemakkelijke denkwijze. 
In de praktijk zal het ook vaak zo niet gaan. Dan moeten er 
banken en prullenbakken weg om jongeren te bewegen 
naar een andere plek te gaan. De Gemeente heeft te maken 
met bezuinigingen: banken weghalen kost geld en banken 
terugplaatsen ook. Dat geld is er niet meer. Dus zal dit in de 
praktijk betekenen: weg is weg en komt niet meer terug. 
Wel een rigoureuze manier om problemen op te lossen of te 
verplaatsen. Voorkomen is beter dan genezen!

Onze tip als u merkt dat jongeren zich vaker bij u in de straat 
ophouden. Praat er eens over met mensen uit uw straat of 
buurt. En zoek met tweeën of drieën de jongeren op als er 
nog niet veel aan de hand is. Maak eens een praatje met 
hen. En u zult zien dat jongeren ook ouderen kunnen en 
willen begrijpen. Op deze vriendelijke manier kunnen veel 
problemen voorkomen worden.
Merkt u dat wat extra hulp nodig is, dan kunt u in overleg 
met jongerenwerkers Elke Minnebach en Geoffrey Lemmens 
of wijkagent Francisca Kamphuis bespreken wat zij voor u 
kunnen betekenen. Hun contactgegevens vindt u elders in het 
wijkblad.

Wij wensen u veel succes en goede ontmoetingen van 
jongeren en volwassenen. Heeft u nog vragen of wilt u uw 
opmerkingen aan ons kwijt, neem dan contact met ons op.

Wijkraad Dierdonk.

Overlast van onze jongeren oplossen? Ook  
taak van onze volwassenen!
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Bewonersinitiatief Dierdonk beloond met 
twee ooievaarsnesten
In februari jl. heeft de wijkraad Dierdonk van bewoners het 
verzoek gekregen om aan de rand van de wijk, in het gebied 
waar het Waterschap Aa en Maas het natuurproject De 
Bakelse Beemden realiseert, een tweetal ooievaarsnesten 
op palen te plaatsen. Vorig jaar zijn regelmatig een gewone 
en een zwarte ooievaar gesignaleerd in het gebied langs 
de Bakelse Aa. Het zou een welkome aanvulling zijn bij 
de verwezenlijking van het project dat toen al in een ver 
gevorderd stadium was. In eerste instantie werd gedacht om 
bij de realisatie van dit project verschillende verenigingen te 
betrekken, maar dat bleek niet haalbaar. 
De initiatiefnemers benadrukten vooral dat de aanvraag er 
juist op gericht was in het algemeen belang van de bewoners 
van de wijk en op een toevoeging van beleving van de natuur 
in het bijzonder. 

Als wijkraad vonden wij het belangrijk om natuur en 
natuurwaarden in onze wijk te versterken en merkten dat veel 

partijen, waaronder de gemeente Helmond, De Rabobank, 
Ondernemers Stichting Dierdonk, en de Wijkvereniging 
Dierdonk, enthousiast waren over dit project en zich ermee 
wilden verbinden. In afstemming met de Gemeente Helmond 
en Waterschap Aa en Maas en in nauwe samenwerking met 
onze partners is dit project uitgevoerd en gefinancierd.

Uiteraard zijn de initiatiefnemers voornoemde partijen zeer 
erkentelijk dat het realiseren van deze ooievaarsnesten door 
hen mogelijk is gemaakt.

Donderdag 28mei jl. zijn twee ooievaarsnesten geplaatst op 
het gebied van de Bakelse Beemden. 

Op 11 juli a.s. vindt de officiële opening plaats van de Bakelse 
Beemden waarbij onze partners, de Gemeente Helmond, 
Gemeente Gemert Bakel waterschap Aa en Maas en vele 
ander genodigden aanwezig zullen zijn.
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Voorkom als bewoner verkeersongevallen 
door te hoog groen in tuinen !!
De zomer is weer begonnen en dat betekent dat de tuinen 
weer mooi worden met bloemen. Doordat het groen in de 
tuinen ook weer flink  aan het groeien is kunnen er ter hoogte 
van kruispunten verkeersonveilige situaties ontstaan. Het 
groen in de tuinen wordt namelijk zo hoog dat op kruispunten 
er geen zicht meer is op auto’s en (brom)fietsers vanuit andere 
straten. Hier krijgen wij als wijkraad verschillende klachten 
over van bewoners en hebben dit daarom aangekaart bij de 
gemeente. 

Uitgaande van een bestuurder van een auto mag het groen 
op kruispunten niet hoger zijn dan 80 tot 100 cm. Is het groen 
hoger kan de bestuurder van de auto hier niet meer overheen 
kijken en ziet bijvoorbeeld fietsende kinderen of andere 
auto’s niet aan komen rijden omdat het uitzicht belemmerd 
wordt. Hierdoor kunnen verkeersongevallen gebeuren, wat 
we natuurlijk met z’n allen willen voorkomen.   

Op kruispunten waar het gemeentelijk groen te hoog is 
zorgt de gemeente er voor dat dit gesnoeid wordt. Na een 
melding van onze zijde heeft de gemeente daarom recentelijk 
bijvoorbeeld het groen ter hoogte van het kruispunt 
Weldamweide / Leeuwenborchweide gesnoeid. Als u nog 
meer kruispunten weet waar dit speelt kunt u dit doorgeven 
aan de wijkraad of de gemeente.
Op veel andere locaties gaat het echter om groen in de 
voortuinen van bewoners. 

 De wijkraad Dierdonk vraagt de bewoners dan 
ook om de struiken in de voortuinen ter hoogte 
van kruispunten te snoeien tot een hoogte van 
80-100 cm. zodat in ieder geval niet door te 
hoog groen verkeersongevallen plaatsvinden. 

Dank aan iedereen voor de medewerking. Op een enkele 
locatie hebben bewoners al gehoor gegeven aan dit verzoek, 
een duidelijke verbetering voor de verkeersveiligheid. 

Voor situatie: 

Na situatie:

Buurtpreventie Dierdonk Veengeul 
burenkaart actie
De zomervakantie staat weer voor de deur. Dit betekent 
dat de komende periode diverse huizen voor langere tijd 
niet bewoond zullen zijn. Daarom heeft het Buurtpreventie 
Team Dierdonk Veengeul gemeend om samen met wijkagent 
Francisca Kamphuis een burenkaart actie op te zetten. Alle 
bewoners binnen het Buurtpreventie gebied Veengeul krijgen 
naast een begeleidende brief de burenkaart en een boekje 
over inbraakpreventie in de brievenbus. Op de burenkaart 
vult u gegevens in die van belang zijn voor uw buren tijdens 
uw afwezigheid.  

Na de zomervakantie starten wij met uitbreiden van 
het buurtpreventie gebied met de volgende straten: 
De Korte Geer, Malaxisbeek en Tormentilbeek inclusief 
de aangrenzende stukken van de Zwanebloemsingel, 

Zonnedauwsingel en Waterleliesingel.
In het volgende nummer van de Gazet meer informatie over 
ons buurtpreventie project Dierdonk Veengeul.

Het buurtpreventie team wenst u een fijne, zorgeloze en 
veilige vakantie toe. 
Het Buurtpreventieteam Dierdonk Veengeul
Bereikbaar via:
Email buurtpreventie.veengeul@upcmail.nl
Twitter @BPDierdonk01
Facebook Buurtpreventie Dierdonk Veengeul
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•  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

HENK HUIJSMAN
O P T I E K

Schoolstraat 25
5761 BV  Bakel
Telefoon 0492-343878

Optiek

mode

op z’n

best

Oogmeting

+

Reparaties 

GRATIS

Voor BRILLEN en CONTACTLENZEN
Geopend: dinsdag t/m zaterdag

       Van Lieshout Stoffering
M u , , B  C v n  R d  f

Bel gerust voor 
een vrijblijvende offerte

Horstlandenpark 2 / 5709 MB Helmond

Tel: 0492 539061 / Mobiel: 06 51871480 

E-Mail: info@vanlieshoutstoffering nl

www vanlieshoutstoffering nl

 p i t  l t l

V   p m t g m  e

bij  t  m te

Het Mooiste Groen

Biezenweg 2a       Beek en Donk      Tel.: 0492-461310           

www.tuincentrumdebiezen.nl

Openingstijden: 
Maandag: 09:30 tot 18:00
Dinsdag: 09:30 tot 18:00
Woensdag: 09:30 tot 18:00
Donderdag: 09:30 tot 18:00
Vrijdag: 09:30 tot 20:00
Zaterdag 09:30 tot 17:00
Zondag: 12:00 tot 17:00

            



Puzzelen loont
Het is zomervakantie! Bij de familie 
Veerman is de hele familie blij, behalve 
Marleen. Ze weet nu al dat ze zich de 
hele vakantie gaat vervelen. Haar twee 
broertjes, Bart en Mark, gaan morgen 
op vakantie naar opa en oma. Zij mocht 
niet mee, omdat het anders te druk 
wordt. Haar zus Anne gaat met een 
paar vriendinnen op fietsvakantie, maar 
daar is zij natuurlijk nog veel te jong 
voor. Nu moet ze zich nog zes weken 
gaan vervelen, want haar vriendin 
Paula komt pas met twee weken terug 
van vakantie uit Frankrijk! Moeder 
ziet haar boze gezicht. “Marleen, ik 
heb nog wel een puzzel voor je”. Haar 
gezicht klaart op, want Marleen is gek 
op puzzels ! “Als je goed je best doet 
kun je een prijs winnen, maar dan moet 
je hem uiterlijk morgen opsturen! De 
eerste prijs is een week naar Duitsland 
met nog meer kinderen die een prijs 
gewonnen hebben.” Marleen zegt: “Dan 
ga ik extra goed mijn best doen! Wat 
zijn eigenlijk de tweede en de derde 
prijs?” “De tweede prijs is een weekend 
in Limburg verblijven en de derde prijs 
is een kaartje voor een pretpark naar 
keuze.” “Als ik zou winnen dan verveel 
ik me tenminste niet meer!” “Moeder 
glimlacht en zegt: “Doe maar goed je 
best!” Nou dat doet ze zeker! Die puzzel 
valt niet mee! Ze is er de hele middag 
mee bezig en gelukkig heeft ze hem 
toch af. Vlak voor het eten vraagt ze aan 
moeder: “Kan ik de puzzel nog snel even 
opsturen voordat we eten?” “Ja hoor, ga 
maar vlug en binnen tien minuten thuis 
zijn!”

De dagen daarna denkt Marleen 
helemaal niet meer aan de puzzel, want 
haar verveelbui is al weer over. Na een 
week kijkt Marleen in de brievenbus of 
haar vriendin Paula al een kaart heeft 
gestuurd. Jammer genoeg nog niet! 
Plots ziet ze wél een andere brief liggen, 
waar háár naam op staat! Vlug holt ze 
naar binnen, want zo vaak krijgt ze geen 
brief. Ze scheurt hem open en haar ogen 
worden groot van verbazing. Ze holt de 
trap op om te kijken waar moeder is. 
Moeder zegt: “Wat is er met jou aan de 
hand?” “Ik heb de eerste prijs gewonnen 
van die puzzel! Ik mag nu naar Duitsland. 
Het is volgende week al!” “Wat leuk! Dat 
is de eerste keer dat je op vakantie naar 
het buitenland gaat!” “Mag ik meteen 

mijn tas inpakken? Voor je het weet is er 
een week voorbij!”

Het is een week later. Marleen zit in 
de bus op weg naar Duitsland. Er zijn 
allemaal meisjes en jongens van haar 
leeftijd mee. Ze heeft er zo’n zin in! Ze 
gaan naar een gebied met veel bergen, 
waar ze twee dagen gaan fietsen en ook 
een dag naar het zwembad gaan. Verder 
komen er nog meer leuke dingen, maar 
dat bleef een verrassing zei de leiding.

De volgende dag wordt Marleen wakker. 
Ze kijkt verbaasd om zich heen. Maar 
dan weet ze het weer! Ze is in Duitsland! 
Boven haar, in het stapelbed, ligt Lisa. 
Naast haar heeft ze gisteren in de bus 
gezeten. Dat was heel gezellig. Dat zal 
het vandaag ook wel weer worden, want 
ze gaan 50 kilometer door de bossen 
fietsen op een mountainbike! Plotseling 
hoort ze iemand van de leiding die roept 
dat ze gaan ontbijten. Ze springt het bed 
uit en kleedt zich aan.

Na het ontbijt pakt iedereen een 
mountainbike. Lisa vraagt: “Marleen, 
zal ik naast jou fietsen?” “Ja hoor, dat 
is goed!” Ze fietsen berg op, berg af en 
door mooie plekken bos. Na een tijdje 
fietsen, komen ze aan bij een meer. 
Bijna niemand kan wachten om er in 
te springen, want het is ook zo warm! 
“Eerst gaan we eten en daarna mogen 
jullie erin springen” zegt Marion van de 
leiding.

Marleen en Lisa hebben razendsnel 
hun brood op, want ze willen zo graag 
zwemmen! Meteen springen ze erin met 
nog meer kinderen. Het wordt een leuke 
middag.

Als Marleen ’s avonds in bed ligt, ligt 
ze nog na te denken. Het was leuke 
middag! Ze heeft er nu al een vriendin 
bij, Lisa! Als ze thuis is zal ze zeker aan 
moeder vragen of ze bij elkaar mogen 
logeren. 

Het is zaterdag, de week is voorbij 
gevlogen! Ze hebben gezwommen, 
gefietst, door de bergen gewandeld en 
gezeild. Het zeilen vond Marleen het 
leukst. Dat had ze ook nog nooit gedaan. 
Nu zit ze in de bus op weg naar huis. Lisa 

zegt: “Mag ik jouw adres? Dan kunnen 
we elkaar nog schrijven!” “Ja, dat is 
een goed plan”, antwoordt Marleen, 
“misschien kunnen we ook nog wel bij 
elkaar logeren! Zo ver wonen we niet 
van elkaar!” 

s Avonds komt Marleen moe thuis. 
Moeder zegt: “Heb je een leuke week 
gehad?” Marleen vertelt haar alles, 
terwijl moeder een beker warme melk 
voor haar maakt. “Oja, ik heb er ook 
nog een vriendin bij, ze heet Lisa! Mag 
ze zo snel mogelijk komen logeren?” 
“Ja hoor, dat is prima! Van mij mag ze 
in de herfstvakantie wel komen. Daar is 
Marleen het direct mee eens. 

Als Marleen naar haar kamer loopt, 
moet ze er om grinniken dat ze zich 
eerst zo verveelde. Wie had gedacht dat 
ze nog een prijs zou winnen, om daarna 
op vakantie te gaan!

Gazet juli/augustus 2015 17

            



Kleurplaat

            



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

       Oplossingen op pag 29.
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laat u verrassen in onze prachtige showroom

EEN VERTROUWD ADRES VOOR HET

PLAATSEN OF LEVEREN VAN

COMPLETE BADKAMERS EN TEGELVLOEREN

                 

i.v.m. verhuizing:  Totale Leegverkoop!

TOTALE
LEEG-

VERKOOP
MET KORTINGEN

TOT  70%

Corstiaan Stoeffe

 

info@coscom.nl
www.coscom.nl

 

CosCom

Torteltuin 9
5754 HA Deurne

Nederland
0493 - 842607

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

Computer reparatie, verkoop,
netwerk aanleg en webdesign

                 

Goed gerege d 
s nds 1982!

Advies & Administratiekantoor

Kanaaldijk N W  83b
5707 C Helmond

info@adcomp nl
www adcomp nl 0492 54 55 75

BOEKHOUDING / BELASTINGAANGIFTEN /
ADVIEZEN

•Voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf
•Voor startende ondernemers
•Voor particulieren (o.a. aangifte inkomstenbelasting)
•Specialist in Engelse Limited

            



Dierdonkdagen nieuwe stijl

Beste inwoners van Dierdonk,

In het weekend van 11 tot en met 13 september a.s. wordt 
door de stichting Dierdonkdagen het 19e Dierdonkweekend 
georganiseerd. In de Gazet van mei hebt u kunnen lezen wat 
de reden is dat u de rood-witte tent dit jaar niet meer zult 
aantreffen aan De Kromme Geer. Door het wegvallen van 
diverse subsidies zijn wij genoodzaakt uit te wijken naar een 
andere locatie. 
Na koortsachtig overleg binnen het bestuur en samen met de 
OSDierdonk, de wijkraad en de wijkvereniging hebben wij een 
nieuwe locatie gevonden. 
Het feest weekend zal worden gehouden in Parkzicht waar wij 
de gymzaal zullen omtoveren tot een ware feesttempel.

Hier zal het programma voor de vrijdag en zaterdag worden 
gehouden. Voor het zondagprogramma zal dit jaar een 
samenwerking worden aangegaan met de Tennisvereniging. 
U kunt dan ook op zondag terecht in het Dierdonkpark waar 
het zal bruisen van de activiteiten voor jong en oud.
Wij denken in deze locatie een goed alternatief te hebben 
gevonden voor het terrein aan De Kromme Geer. Wij hopen 
u dan ook allen te zien op een van deze beide locaties, maar 
liever nog op alle twee.

Het weekend zal weer veel activiteiten bevatten zoals u al 
jaren van ons gewend bent maar een nieuwe locatie levert 
ook nieuwe ideeën op. Daarom zult u dit jaar van een aantal 
nieuwe sport- en spel elementen kunnen genieten. Hieronder 
leest u het hele programma zoals dat op dit moment bekend 
is.

Namens het bestuur van de stichting Dierdonkdagen wens ik 
u alvast een prettige zomervakantie toe en wij hopen u allen 
te treffen tijdens het 19e Dierdonkweekend in de gymzaal op 
vrijdagavond of zaterdag of op zondag in het Dierdonkpark.

Met vriendelijke groet,

Hans Jereskes

Secretaris Dierdonkdagen

Programma Dierdonkweekend 2015

Op vrijdagavond 11 september van 18.30 tot 20.30  

, gratis entree, m.m.v. DJ Petertje.

Daarna beginnen we om 21.00 uur met 

Dierdonk’s Got Talent.

Voor Dierdonk’s Got Talent is de stichting Dierdonkdagen 
op zoek naar talent woonachting in de wijk Dierdonk. Dat 
talent kan van alles zijn. Van jongleur tot zanger, van danser 
tot vuurspuwer, van komiek tot muzikant: iedereen kan zich 
opgeven van jong tot oud! Deze avond zal plaatsvinden op 
vrijdag 11 september 2015 in de gymzaal bij Parkzicht.

Laat vóór 30 augustus 2015 weten welk talent jij bezit. 
Inschrijven kan bij Annemarie Dolmans, bij voorkeur via 
mail: annemariedolmans@hotmail.com of via onderstaand 
inschrijfformulier, in te leveren bij Annemarie Dolmans, 
Waterleliesingel 23.  Annemarie is eventueel te bereiken 
onder telefoonnummer 06-50616128.

19e Dierdonkweekend in nieuwe stijl
11-12 en 13 September 2015

Stichting Dierdonkdagen presenteert

Di d k’  Dierdonk’s
Got Talent 2.0!Got a e t 0

Vrijdag 11 september 2015Vrijdag 11 september 2015
Gratis entree

Gymzaal Dierdonk/Parkzicht Vanaf 21:00 uur

Inschrijfformulier Dierdonk’s Got Talent
Naam: ……………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………
Telefoonnummer: …………………………………………
E-mail: ……………………………………………………………
Talent: ……………………………………………………………
Aantal personen: ……………………………………………
Leeftijd: ………………………………………………………….
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Vervolg Dierdonkweekend
Op zaterdagmorgen 12 september is het 
Knutselen voor de kleintjes.

Ook dit jaar kun je jezelf weer 
lekker uitleven in de gymzaal 
en je creatieve kunsten de 
vrije loop laten.  Je kunt komen 
knutselen in de gymzaal op 
zaterdagmorgen vanaf 10.00 uur.
Je kunt jezelf ook weer laten 
schminken

Tafeltennistoernooi

Op zaterdagmiddag zal als nieuwe activiteit een 
tafeltennistoernooi worden georganiseerd in de 
gymzaal door tafeltennisvereniging Dierdonk.  
(Zie inschrijfformulier elders in de Gazet)

Zesde open Dierdonk Urban Street Golftoernooi

Tijdens de 19de editie van de Dierdonkdagen vindt op 
zaterdag 12 september a.s. voor de zesde maal het open 
Dierdonk Urban Street Golftoernooi plaats. De voorgaande 
edities waren bijzonder goed geslaagd en dat vraagt natuurlijk 
om een vervolg.

Urban Street golf is zoals de naam al zegt, golf op de openbare 
weg. Het wordt gespeeld met originele golf clubs en met een 
balletje dat lijkt op een golfballetje maar slechts 1/3 van het

gewicht van een origineel golfballetje heeft, dit balletje is 
zo licht dat het geen schade aanricht aan auto’s, ramen en 
andere zaken die je onder weg tegen kunt komen.

Tijdens deze zaterdag zullen teams van ongeveer 8 personen 
door de wijk lopen om de diverse doelen te raken, die doelen 
kunnen van alles zijn zoals bijvoorbeeld een lantaarnpaal, een 
boom,

een raam en zelfs een auto. U kunt als team meedoen maar 
ook individueel.

De regels zijn zoals bij gewoon golf, u begint op een vooraf 
bepaald punt en u probeert in zo min mogelijk slagen het doel 
te bereiken.

Omdat dit golftoernooi op de openbare weg plaats vindt is er 
een leeftijdsgrens; vanaf 18 jaar kun je zelfstandig meedoen, 
ben je jonger dan moet er een begeleider zijn van 18 jaar of 
ouder.

U kunt meedoen met eigen golfclub (u heeft er maar 1 nodig 
welke maakt niet uit) en voor de balletjes wordt gezorgd.

Wilt u meedoen maar u heeft geen golfclub, geef dit dan even 
aan en wij zorgen hier dan voor.

Kosten voor deelname zijn € 5,00 p.p. te voldoen op die 
zaterdag; dit is voor de balletjes en een consumptie. Aanvang 
14.00 uur. 

Aanmelden bij voorkeur via e-mail bij j.jereskes@upcmail.nl  
of  jevincent71@hotmail.com
of met onderstaande inschrijfstrook. 

Zaterdagavond
Dit jaar zal de zaterdagavond worden opgeluisterd en 
verzorgd door DJ Petertje. De gymzaal zal worden ingericht 
als een echte disco met dansvloer en grandioze lichtshow. Dit 
mag u niet missen!!

Gedurende de avond zal een optreden worden verzorgd door 
de Blues Brothers Tribute en zanger Johnny Stardust.                                                                                 

U bent weer verzekerd van een gezellige avond onder het 
genot van een drankje en een hapje uit eigen catering.

Urban Street Golftoernooi op zaterdag 12 september
Ik wil deelnemen aan het Dierdonk Urban Street Golftoernooi.

Naam: ……………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………
Telefoonnummer: …………………………………………
E-mail: ……………………………………………………………
Ik ben wel / niet in het bezit van een golfclub.
Dit formulier kunt u inleveren bij:
Hans Jereskes, Schovenhorstweide 12, 5709 SG Helmond
John Vincent, De Kromme Geer 59, 5709 ME Helmond
Aanmelden kan ook per e-mail via: j.jereskes@upcmail.nl
of  jevincent71@hotmail.com
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11-12 en 13 September 2015
Op zondagochtend 13 september zal de jaarlijkse 
hardloopwedstrijd worden gehouden voor jongens en 
meisjes.

De hardloopwedstrijd begint om 11.00 uur. Je kunt je voor 
deze wedstrijd vooraf inschrijven bij de organisatie in het 
paviljoen van de tennisvereniging.

Leeftijd 6 jaar  500 m starttijd 11.00 uur

Leeftijd 7 jaar 500 m starttijd 11.10 uur

Leeftijd 8 jaar 500 m starttijd 11.20 uur

Leeftijd 9 jaar 500 m starttijd 11.30 uur

Leeftijd 10 jaar 1000 m starttijd 11.40 uur

Leeftijd 11 jaar 1000 m starttijd 11.50 uur

Leeftijd 12 jaar 1000 m starttijd 12.00 uur

Op zondag 13 september zal op de tennisbanen het 1e 
Dierdonk voetvolley toernooi worden gehouden voor 
de jeugd.

Dit jaar gaan we starten met een voetvolley toernooi. Dit 
toernooi zal worden gehouden op de tennisbanen van 
Tennisvereniging Dierdonk.

Er wordt gespeeld in 3 leeftijdscategorieën: 6-7 jaar, 8-9 jaar 
en 10-11 jaar.
De teams bestaan uit 4 veldspelers. Voor scheidsrechters 
wordt gezorgd. Alle wedstrijden worden gespeeld op 
zondagmiddag vanaf 13.00 uur. 

Dus als je eens wilt proberen of voetvolley iets voor je is, 
zoek een paar vrienden of vriendinnen bij elkaar, verzin een 
stoere naam voor jullie team en meld je aan bij een van de 2 
onderstaande adressen. 

Om te voorkomen dat er teams na aanmelding niet op komen 
dagen, en dus anderen benadelen, willen wij een borgsom 
van € 5,00 per team vragen, die na afloop van het toernooi 
weer opgehaald kan worden bij het wedstrijdsecretariaat.

Ondanks het feit dat een begeleider niet verplicht is willen 
we toch graag een naam en telefoonnummer van een 
contactpersoon zodat we, indien nodig, altijd iemand kunnen 
bereiken. 

Dit formulier, samen met de borgsom (€ 5,00), inleveren bij:

Hans Jereskes, Schovenhorstweide 12        Tel: 512357

E-mail: j.jereskes@chello.nl

Hans van Rijt, Leeuwenborchweide 58       Tel: 559897

E-mail: h-wvanrijt@hetnet.nl      

Tennis clinic op zondag

De tennisvereniging zal op zondagmiddag een tennis clinic 
verzorgen voor jong en oud om de tennissport onder de 
aandacht te brengen. Dit is uw kans om onder begeleiding een 
balletje te slaan en zo het tennisspel beter te leren kennen.

Op zondag  13 september zal er voor de kinderen een extra 
attractie aanwezig zijn welke gesponsord zal worden door de 
wijkvereniging. De exacte invulling hiervan is op dit moment 
nog niet bekend. Het wordt echter wel een spectaculaire 
attractie waar de kinderen veel plezier aan zullen beleven. 

Inschrijfformulier Voetvolley toernooi
Naam van het team: ………………………………………………………
Leeftijdsgroep
O    6 -  7  jaar 
O    8 -  9  jaar 
O  10 - 11 jaar
Naam contactpersoon/begeleider …………………………………
Telefoonnummer …………….……………………………………………..
E-mail ………………………………………………………………………………
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Volleybaltoernooi op zondag 13 sept.
Ook dit jaar willen wij ondanks een dalend aantal deelnemende 
teams in de afgelopen jaren, het  volleybaltoernooi in ere 
houden. We zijn dus weer begonnen met de organisatie van 
dit gezellige evenement. Zowel voor de jeugd als voor de 
volwassenen de manier om op een gezellige en sportieve 
manier deel te nemen aan het Dierdonkweekend. Voor 
een goede organisatie willen wij zo spoedig mogelijk weten 
hoeveel teams er deelnemen aan het volleybaltoernooi.

Ingeschreven kan worden in drie klassen t.w.: jeugd, fun en 
prestige. Het inschrijfgeld bedraagt € 30,00 voor de fun- en 
prestige-klasse en € 15,00 voor de jeugd. Inschrijven kan per 
team maar ook individueel. De kosten individueel bedragen 
dan € 5,00 p.p. of € 2,50 p.p. bij de jeugd.

Inschrijfformulier Volleybaltoernooi.
Ik wil deelnemen aan het Dierdonk Urban Street Golftoernooi.

Naam team: ……………………………………………………………
Naam contactpersoon: …………………………………………
Telefoonnummer: …………………………………………
E-mail: ……………………………………………………………
Inschrijving:  individueel O   jeugd O
  twee personen O  fun O
  drie personen O  prestige O
Dit formulier kunt u, samen met het inschrijfgeld, inleveren bij: 
Annemarie Dolmans Waterleliesingel 23
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Medi-Seinen: “Manneken Pis”
nieuws vanuit Medisch Centrum Dierdonk

“Manneken Pis”, in het Frans le Petit Julien genoemd, is 
een standbeeldje in het centrum van Brussel aan de hoek 
van de Stoofstraat en de Eikstraat, niet ver van de grote 
markt,  en stelt een plassend jongentje voor. Het is eigenlijk 
een beeldje van niks en dan bedoel ik qua grootte. Met zijn 
achtenvijftig centimeter is de kans reëel dat u het “straal” 
voorbij loopt. 

Graag wil ik met u spreken over plasklachten bij mannen. 
Hoewel bij het plassen de blaas, de prostaat, de plasbuis 
en de bekkenbodem spieren een rol spelen, wil ik mij in het 
vervolg beperken tot de plasklachten veroorzaakt door een 
vergrote prostaat. De prostaat is een klier, zo groot als een 
kastanje,  die bij de man vlak onder de blaas om de urinebuis 
heen zit. Met het vorderen van de leeftijd komen klachten 
gerelateerd aan een vergrote prostaat meer voor. Ongeveer 
vijftig procent van alle mannen ouder dan vijftig jaar hebben 
in meer of mindere mate plasklachten. Het gegeven dat de 
prostaat groter wordt met het toenemen van de leeftijd is 
normaal en deze verandering is goedaardig. Gelukkig hebben 
plasklachten bijna nooit iets te maken met prostaatkanker. 

De plasklachten bij een vergrote prostaat zijn divers en 
hoeven niet allemaal aanwezig te zijn. Zo kan het zijn dat 
u overdag maar ook s’ nachts  vaker moet plassen. Dat het 
langer duurt voordat de plas op gang komt, de straal zwakker 
is (in extreme gevallen komt er dan meer naast dan in de pot) 
en / of er sprake is van “na druppelen”. U gaat naar het toilet 
wegens een aandrang en vervolgens komt er bijna niets en 
heeft u het gevoel dat u niet goed leeg of uit kunt plassen. 
Vaak lukt het ook niet goed om de plas lang op te houden. In 
een enkel geval kunt u tijdelijk zelfs niet plassen. 

Bij klachten die kunnen duiden op een vergrote prostaat zal 
uw huisarts de buik en met name de blaasregio en de prostaat 
onderzoeken. Onderzoek van de prostaat gebeurt via de anus, 
het rectale toucher. Hierbij wordt met name gelet op de grote 
van de prostaat en of deze normaal en gelijkmatig aanvoelt. 
Is dit het geval, dan is aanvullend bloedonderzoek niet nodig. 
Het “zomaar” aanvragen van bijvoorbeeld de PSA waarde 

(een eiwit in het bloed dat verhoogd is bij prostaatcarcinoom), 
in het kader van “je weet het maar nooit”, zonder dat er  
klachten zijn heeft geen zin!

Wat betreft de niet medicamenteuze behandeling kunnen 
enkele adviezen gegeven worden, zoals de tijd nemen om 
te plassen en een zittende houding aan te nemen. Bij na 
druppelen kunt u de plasbuis leeg strijken na iedere plasbeurt. 
Zorg voor voldoende lichaamsbeweging en een vezelrijke 
voeding om obstipatie te voorkomen. Beperkt het gebruik 
van alcohol. Afhankelijk van de ernst van de plasklachten kunt 
u samen met u huisarts eventuele medicatie bespreken. Bij 
blijvende klachten ondanks bovengenoemde maatregelen kan 
een verwijzing naar de uroloog noodzakelijk zijn. In sommige 
gevallen is een operatie nodig om de klachten te verhelpen.  
Hoewel ik me realiseer dat u aan de volgende informatie niet 
veel zult hebben, is het misschien toch leuk om te weten. 
Een normale prostaat voelt aan als uw duimmuis. Een niet-
normale prostaat als de knokkels van uw vingers. Tot slot, 
mannen met plasklachten zijn echt geen “zeikers”.

 Graag tot een volgende keer, en moge het u tot die 
tijd meer dan goed gaan!

Math. Strijbos, huisarts Medisch Centrum Dierdonk.
Ook te volgen op twitter: @MathStrijbos 

Draag bij aan de draagbare kunstnier, word collectant

In de week van 20 t/m 26 september 2015 wordt in onze 
wijk Dierdonk weer de jaarlijkse collecte gehouden voor de 
Nierstichting. Gezien de grootte van de wijk zij wij op zoek 
naar meer collectanten. 
Collecteren voor de Nierstichting kost u slechts een paar uur 
tijd. Daarmee kunt u écht iets voor een ander betekenen. Want 
met elke bijdrage komt de draagbare kunstnier dichterbij. 
Een wereldwijde doorbraak die nier-patiënten hun vrijheid 
en energie teruggeeft. Dat is hard nodig want dialyse is geen 
leven, maar overleven.
Laten we de kunstnier klein 
maken en de wereld van 
nier-patiënten groot. 

U kunt zich aanmelden bij 
mevrouw Diny van Hoof,
Telefoon 514063 of via 
diny.van.hoof@upcmail.nl

Nierstichting zoekt col-
lectanten in Dierdonk
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Actie voorwaarden: u was in mei géén klant bij Sport Citadel!
  Actie af te sluiten in juni en juli / inschrijfdatum is startdatum

4 maanden
onbeperkt Squash,

Fitness en Groepslessen
(o.a. Zumba en Spinning)

voor slechts € 19,95 per maand
(geen inschrijfgeld)

   
      

        
            

              
                

Spinning, Squash, Fitness, Steps,
   Zumba, Powerkick, Body lift,

      Fysiotherapie, Hip Hop,
          DéDé Danceballet, Darts,

              TaeKwon-Do
                

ZOMER
ABO NEMENT

ZOMER
ABONNEMENT

            



Scouting: De welpen in de ontdekfabriek

Het jaarlijkse uitstapje van de welpen 
ging dit jaar naar de ontdekfabriek in 
Eindhoven. De oude Philipsfabriek is 
omgebouwd tot een uitvindersplek 
voor kinderen. 
We begonnen met een film van 20 
min die over uitvindingen ging, daarna 
werden we in groepjes de fabriek 
ingestuurd, daar konden we allerlei 
dingen maken en doen. 

Zo stond er ook een 3d printer daar 
konden de welpen hun naam intikken 
en daar werd het in 3d uitgeprint, was 
heel apart om te zien. Er waren allerlei 
oude radio’s, waterkokers, stofzuigers 
en nog meer van dat soort apparaten 
die helemaal uit elkaar gehaald konden 
worden en waar de welpen weer allerlei 
andere dingen van konden maken. 
Ook konden de welpen op papier 
in cirkelvorm een verhaal tekenen, 
dat papier werd dan op een oude 
platenspeler gelegd en door een soort 
van spiegel erbovenop te zetten werd 
het verhaal een bewegende tekenfilm. 
De welpen konden ook allemaal in een 
krat gaan staan en kijken of ze door 
middel van luchtdruk konden gaan 
zweven. En er was een soort van 
takelschommel die omhoog ging door 
lucht te pompen. Je kon ook je eigen 
film schrijven, regisseren en spelen, 
je kon als je dat aan het spelen was 
meteen terugkijken op een scherm. Er 
was voor ieder wat wils.

Wat de welpen helemaal geweldig 
vonden was een soort van zeepkist 
maken. Er stonden 3 houten frames 
met elk 2 trappers erop, dat was de 
basis van de karretjes. De welpen 
mochten de karretjes verder helemaal 
oppimpen, dus overal hout erop 
timmeren, schroeven, zagen enz. daar 
kregen ze een uur voor. Nou heb goede 
timmermannen en vrouwen bezig ge
zien, na dat uur werden de karretjes op 
een rails getakeld en daar konden ze 
dan per groepje mee gaan rijden. Er was 
zo veel te doen dat we niet alles hebben 
kunnen doen, maar dat mocht de pret 
niet drukken. 

Nadat de ontdekfabriek dicht ging 
maakte we een wandelingetje naar 
het centrum van Eindhoven voor ons 
avondeten. We kwamen langs het PSV 
stadion gelopen dus daar moesten we 
natuurlijk een groepsfoto maken. Nou 
nadat dat gebeurd was moesten we nog 
een klein stukje lopen naar de stad en 
waar we uitkwamen bij de McDonalds. 

Hup alle welpen naar de bovenste etage 
en daar konden we allemaal genieten 
van onze happy meal, big mac menu, en 
noem maar op. Toen alle buikjes gevuld 
waren was het tijd om naar het station 
te lopen, want we gingen gezellig met z’n 
allen met de trein terug naar Helmond. 
Eenmaal in Helmond stonden de papa’s , 
mama’s, opa’s en oma’s allemaal al klaar 
om de welpen mee naar huis te nemen. 
Het was weer een geslaagde dag.

De Scouting Paulus BBQ. 
Elk jaar in juni houden we een ge
zamenlijke BBQ met leden, leiding en 
ouders van onze leden. Iedereen is 
dan welkom om zelf de handen uit de 
mouwen te steken en een gevarieerde 
lekkere gezonde maar soms ook wel 
ongezonde maaltijd bij elkaar te bakken.
Dit jaar hadden zo’n 180 personen 
zich op zondag 14 juni verzameld 
om een gezellige middag er van te 
maken en dat is het volgens mij ook 
wel geworden. Er zijn in elk geval 60 

kipfilets, 80 speklappen, 60 worsten, 
40 hamlappen, 70 stokbroden, 6 liter 
satésaus opgegaan. Iedereen die met 
een hongergevoel is gekomen en met 
het zelfde gevoel weer is weggegaan 
heeft toch iets niet goed gedaan. Wat 
ons betreft was het weer beregezellig 
en we willen dan ook iedereen die mee 
gedaan heeft hartelijk bedanken voor de 
gezellige middag. Volgend jaar doen we 
het zeker weer.

Internet Scouting Paulus
www.scoutingpaulus.com 
Facebook    
www.facebook/scoutingpaulushelmond 
Email algemeen
info@scoutingpaulus.com
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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 

               

Rijles voor € 37,50 per uur
bel 06-51115652

www.autorijschool�nish.nl
info@autorijschool�nish.nl
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Ju l umk

Kijk op onze site voor meer informatie

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

www.drukkerij-noten.nl

• 10 juli: Skalala 
• 17 juli: Golden Earring Tribute Band  

o  Bloody Buccaneers 
• 24 juli: LINK de band 
• 31 juli: Funky Fools James Brown Tribute  
• 7 augustus: Stoot! 
• 14 augustus: Timbazo  
• 21 augustus: André Hazes Tribute 

            



Jeugd(prijs)puzzel. Win een cadeaubon!
Afgelopen maand hadden we een Woordzoeker met allemaal 
vogels. De opdracht was dan ook in verband met Vaderdag 
om met papa de vogels te gaan zoeken. Als je alle vogels 
weggestreept had bleven er 10 letters over. Dit was de 
oplossing, welke alles te doen had met Vaderdag namelijk 
“lieve vader”. Er waren deze maand maar 12 inzendingen enn 
weer 3 prijzen te verdelen. Uit de goede oplossingen heeft Ivo 
Dolmans, bestuurslid van de wijkvereniging 3 prijswinnaars 
getrokken die op 29 juni hun prijs in ontvangst genomen 
hebben. Deze keer zijn we afgestapt van de cadeaubon 
van Intertoys en overgestapt op een boekenbon vaan de 
Ganzeveer. Op de foto’s hieronder de gelukkige prijswinnaars. 
Van Harte Gefeliciteerd

Niet meegedaan of niet gewonnen?
Niet gewonnen, of niet meegedaan dan krijg je deze maand 
een nieuwe kans.

Deze maand hebben we een kraak de code. Iedere letter heeft 
een symbool. Om de code te ontcijferen zet je boven het 
symbool de juiste letter. De oplossing verschijnt dan vanzelf. 
Veel succes en puzzelzoekplezier in de vakantie. Deelname is 
weer mogelijk vanaf 7 jaar. 

Waar moet de oplossing naar toe?
De oplossingen van deze woordzoeker kun je bij voorkeur per 
mail met als onderwerp “kinderpuzzel” opsturen naar:
(redactie@dierdonk.org) of per post naar: 
Gazet Kinderpuzzel
Schovenhorstweide 1,
5709 SG Helmond.
Deelname is weer mogelijk vanaf 7 jaar,
tot dat je de basisschool verlaten hebt. 
Vermeld je naam, adres, telefoonnummer, 
leeftijd en of je een jongen of  meisje bent. 
Onder de goede oplossingen verloten wij dan: 
3 boekenbonnen van € 10,00.
Uiterste inzenddatum is: 
Zondag 16 augustus 2015

Oplossing doodles spelletjespagina 23

De codes

Jason Owens, Indy Janssen en Filip Vuvic

~ @ # $ % ^ * ( ) &
A B C D E F G H I J

© ® % : ; “ m a E I

I J K L M N O P Q R

A T } { [ ] W O

S T U V W X Y Z

Deze marsmannetjes 
hebben een boodschap 
aan de aardbewoners. 
Helaas is het marsiaans 
hetzelfde als chinees 
voor ons. 

Gelukkig kunnen we boven 
bij de codes kijken wat 
ze te zeggen hebben!!

Kun jij het ontcijferen??

( m % I ~ ( % T

© A { ~ % ~ “ T ) %

De Marsmannetjecodekraker
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Dierdonk 3D: meer vrijwilligers dan je denkt

Als DierDonkDetective speur ik naar 
vrijwilligers die actief zijn in onze wijk. 
Het lukt nog steeds om nieuwe mensen 
in de spotlights te zetten omdat er 
stiekem toch veel meer mensen tijd 
en energie in Dierdonk stoppen dan 
dat u en ik dachten. Deze maand 
een dubbel verhaal. Enerzijds mijn 
under cover actie tijdens het jaarlijks 
vrijwilligersfeest. Anderzijds een ver
rassende groep vrijwilligers die tot op 
heden ongezien hun werk deden.

Vrijwilligersfeest 2015
Het jaarlijks bedankje voor de vrij
willigers wordt georganiseerd door 
de besturen van de wijkvereniging  
en Parkzicht en door de wijkraad. Zij 
verzinnen elk jaar een andere activiteit 
op een andere locatie en uiten op die 
manier hun dankbaarheid richting de 
actieve Dierdonkers. Het viel mij op 
dat het feest dit jaar lang op zich liet 
wachten. Eerst Wie is de Mol? 
Rondom Parkzicht in december 2012. 
Toen dansen bij Reniers in januari 2014. 
Het leek erop dat ik in 2015 het feest 
gemist had, totdat ik op de uitnodiging 
stuitte om op zondagmiddag 7 juni naar 
Landgoed d’n Heikant te komen. 

Onopvallend aan de zijkant zittend, 
schrok ik van de openingsspeech van de 
voorzitter van de wijkvereniging, Gerard 
Bosmans. Hij kondigde aan stickers uit 
te delen waarop ieder zijn naam en 
bijdrage aan de wijk moest noteren om 

die sticker vervolgens open en bloot te 
dragen. Hoe kon ik incognito mijn werk 
voortzetten met zo’n sticker? Gelukkig 
bleek het niet een serieus voorstel te 
zijn. Ik kon weer rustig ademhalen.

Er bleken 52 vrijwilligers aanwezig te 
zijn. De meeste kende ik wel, maar zelfs 
voor mij waren er onbekende gezichten. 
Ik moest snel kiezen of ik zou gaan 
klootschieten, boerenmidgetgolfen of 
schilderen. Het midgetgolf leek mij het 
veiligst. Golfend door de bossen met 
een klomp en een lompe bal kreeg ik 
een goed beeld van de diversiteit van 
de vrijwilligers. Actievelingen van 23 
jaar tot ver boven de pensioenleeftijd. 
Ieder met een groot wijkhart. Geweldig. 
Dat bleek vooral toen de 10 schilders 

gezamenlijk een abstract kunstwerk 
moesten schilderen voor de lange wand 
in Parkzicht. Het was niet helemaal klaar 
toen de rest al aan het bier zat, dus werd 
er afgesproken om het op een latere 
datum af te ronden. Het is de bedoeling 
dat het 12 september wordt onthuld 

tijdens de Dierdonkdagen nieuwe stijl.

Ook de afsluitende barbecue was zeer 
gezellig. Kortom, deze 52 vrijwilligers 
kunnen er weer een jaar tegenaan.

Weggeefhoek
Zelfs ik ken blijkbaar niet alle vrij wil
ligers. Wat is het geval. Ik sprak met 
een dame uit Brandevoort die ent
housiast vertelde over de weggeefhoek 
en uitleenhoek die zij via Facebook 
beheert. Mensen uit de wijk die spullen 
willen weggeven of uitlenen krijgen 
van haar het platform om dat te doen. 
Een enorm succes. Het versterkt de 
band tussen wijkbewoners en het helpt 
het milieu. Zo gebruiken 40 mensen 1 
heggenschaar. Ik beloofde haar om iets 
dergelijks ook op te zetten in Dierdonk. 
Mailt ze mij een dag later dat er al een 
Facebook weggeefhoek in Dierdonk 
bestaat met 300 leden !!!! De groep 
wordt beheerd door de wijkraad en ik 
wist er niks van. U ook niet, neem ik aan 
(tenzij u een van die 300 mensen bent). 
Kortom, sluit u aan en ik beloof dat ik dit 
tot op de bodem ga uitzoeken.

Groeten geheim agent pd7

geheimagentpd7@gmail.com
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Stichting Draaiorgels Helmond
Jonge strijkers van Kunst-
kwartier speelde op 6 juni 
Strijkersensemble 1, bestaande uit 16 
jonge strijkersleerlingen in de leeftijd 

van 8 t/m 12 jaar brachten onder leiding van viooldocente 
Yvonne Franssen van Kunstkwartier 2 x een miniconcertje 
van 30 minuten. Nadat de Kleine Gaudin gespeeld had “als 
sterren aan de hemel staan” bleek dus dat er ook “sterren” 
op het podium zitten. Ook voor dit optreden was een ruime 
belangstelling, en wij zijn er van overtuigd dat diegene die er 
niet bij was wel wat heeft gemist. Deze jonge aanstormende 
“Andre Rieu-tjes speelden de sterren van de hemel. 

Nog even lachen voor we met vakantie gaan
Op zaterdagavond 27 juni 2015 kon er in de bijna uitverkochter 
Gaviolizaal nog even gelachen worden voor we met vakantie 
gaan. Een gezellige avond in een carnavaleske sfeer, te 
midden van de draaiorgels. Niet in de ton maar achter een 
handdraaiorgeltje om de klets en slappe zwets te vertolken. 
Achter het orgel stonden Rob Scheepers Helmond en Roel 
Hansen. Bij het amusement droeg ook de jeugd een stukje bij, 
met van Speelzolder van Kunstkwartier een klassiek sprookje 
in een modern jasje. Bij Sneeuwwitje en de 7 Hackers keek de 
boze koningin deze keer niet meer in de spiegel maar in de 
spiegelapp op de telefoon, waarbij natuurlijk de Sneeuwwitje 
de meest Likes had. Gehacked verdwenen alle Likes waarbij 
sneeuwwitje virtueel leek te verdwijnen  en uiteindelijk gered 
door Prins Samsung. Verder een optreden van de dansgarde 
van de Rampetampers, en de Amusementsgroepen Wai, 

TaDaa en de Keiegalmers, welke laatste groep hun eigen 
handdraaiorgeltje meebrachten en daarmee een ode zongen 
aan de orgels. Menig vrijwilliger van de Gaviolizaal moest een 
traantje weg pinken bij het onderstaande refrein.
Orgels zoeke zaal, ergus an ’t knaal.
Loat ze dreeije, speule ied’ren dag,
wie bouwt ’n zaal…..
Orgels zoeke plek, ergus oit d’n trek.
Lekker danse bai d’n orgelman, dé klinkt nie gek…….

De begeleiding voor de optredenende deze keer geen kapel 
maar onze eigen draaiorgels. Een avond die voor herhaling 
vatbaar is. 

Programmering tijdens de zomervakantie.

Tijdens de zomer 
vakantie staan er geen 
speciale activiteiten 
op het programma. 
Natuurlijk zijn wij ook 
tijdens de zomerkermis 
open. Enkele van onze 
draaiorgels speelde 
vroeger tijdens de kermis 
in danstenten,  zie bijgevoegde advertentie in het nieuwsblad 
van het zuiden van 6 juni 1946, dus kom de sfeer van welleer 
proeven. 

Wij verwachten in juli bezoek van 2 
groep chinezen, op 11 juli de Nanjing 
Youth Olympic Band  en op  25 juli het Hong kong Youth 
Symphony Orchestra and Choir. Deze laatste groep zal op 26 
juli optreden in de Warande tijdens het Carat concert.

Ondertussen komen diverse aanvragen binnen om een 
optreden in de Gaviolizaal te mogen verzorgen, dus 
onderstaande opsomming hoeft nog niet compleet te zijn. 
11 t/m 13 september 
Open monumentendagen
Zaterdag 25 september
Kapellenfestival met o.a. de Bleu Band, Navenant en een 
Franse kapel
Zondag 4 oktober 14.00 – 16.00 uur
ConcertDierdonkkoor DiDoKo
Zondag 11 Oktober 14.00 tot 16.00 uur 
Concert Ragazzi
Zaterdag 25 oktober 12.00 tot 18.00 uur
Tweede Handdraaiorgeltjes dag
Zondag 1 november 14.00 tot 16.00 uur. 
Concert Octupus Band uit Beek en Donk
Zondag 29 november 13.30 tot 16.30 uur.
Optreden De Notenkrakers
Zondag 20 december 14.00 tot 16.00 uur.
Advents/Kerstconcert Lighthouse koor

De Gaviolizaal is te vinden aan de Torenstraat 36a te Helmond 
(tegenover AlbertHeijn XL) Open op Za en Zo 13.00 -17.00 uur.
www.draaiorgelshelmond.nl info: info@draaiorgelshelmond.nl 
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24/7bereikbaar
Óok voor 
autoverhuur
Auto Mertens verhuurt ook
(bestel-) auto’s. 
Kijk op de website voor 
een volledig overzicht 
van onze huurauto’s.

www.automertens.nl

 
 
 
 

   Geniet deze zomer op 
ns terra  me  een Gouden 

r ndje v n een:  Antwerp  
B eke D  Koninck  bie
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  KLAAR TERWIJL U WACHT

 
EXTRA SLEUTEL

ook autosleutels met

startonderbreker

VAN TIEL
BAKEL

Voor uw frietwagen-catering 
op locatie 

Johan Slegers

info@johanslegers.nl
Tel. 06 537 604 75

Nieuwbouw Verbouw Renovatie 
Onderhoud Traprenovatie

Vlomanshof 16 | Bakel
06-41499703

Weet u het al

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

TOT  Z I EN S  I N
BA KEL!!

Pr e t t i ge  v a k a nt i e
            



De hobby van… Leon en Wessel
Elke maand vragen we een van de 
mensen achter de advertenties in 
ons wijkmagazine naar hun hobby of 
vrijetijdsbesteding. Zo af en toe doen 
we het eens heel anders en laten 
we niet een adverteerder aan het 
woord maar geven we het podium 
aan wijkbewoners die een bijzondere 
hobby hebben. Dit keer twee vrij wil
ligers van Scouting Paulus die een eigen 
(micro) bierbrouwerij zijn begonnen.

Scouting
Dus contact gelegd met de secretaris 
van het scoutingbestuur en … Meteen 
raak! De bierbrouwer himself aan de 
telefoon: Leon van de Meulengraaf. 
Hij bleek een echte no-nonsense aan-
pakker, maakte direct contact met zijn 
kompaan in het brouwers vak Wessel 
Haasnoot en zorgde ervoor dat er een 
afspraak gemaakt kon worden om al die 
avond het interview te houden. 
Het brouwen bleek ook bij de scouting 
begonnen te zijn. Onder leiding van hun 
leermeester ome Krit maakten Wessel 
en Leon zo’n 5 a 6 jaar geleden diverse 
keren eigen brouwsels die in flesjes als 
relatiegeschenk werden weggegeven 
aan de sponsoren van Scouting Paulus.

De Graas
Er bleef nagenoeg niets over van de 
flesjes met het eigen bier om zelf te op 
te drinken -en dat was toch wel jammer- 
vonden Leon en Wessel. Boven dien had-
den de twee mannen erg veel plezier in 
het wegen, maischen, vergisten, botte-
len en opdrinken van het gerstenat. Het 
proces hadden ze wel onder de knie. 
Het verfijnen en experimenteren van en 
met de smaak was hun uitdaging! 
In de garage van Wessel werd daarom 
anderhalf jaar geleden plek gemaakt om 
het oeroude ambacht in eigen hand te 
kunnen nemen en zo ontstond Micro 
Brouwerij De Graas, naar het echt 
Helmondse woord voor garage.

Nieuwe brouwsels
De grootste lol voor de brouwers van 
De Graas zit hem in het uitproberen 
van nieuwe bieren. Spelen met de 
in grediënten en het aanpassen van 
recepten. Daarom wordt zeer nauw-
keurig een log bijgehouden. Weke lijks 
zijn ze met het hun bieren wel een paar 
uur bezig. Niet alleen met het daad -
werkelijke brouwen maar ook met boe-
ken lezen en speuren op internet naar 

tips, materialen, recepten e.d. 
Het daad werkelijke brou wen duurt 
onge veer een hal ve dag. Dan moet 
het vergisten en rij pen. Dat duurt zo’n 
6 tot 8 weken. 
Leon en Wessel 
hebben er zelfs 
een heel specia le 
klimaatkast voor 
ge maakt. Een 
koelkast werd zo 
omgebouwd dat 
ook verwarmen 
moge lijk is. 
Zo is te re-
gelen dat de 
vergisting op 
een nagenoeg 
constante 
tem peratuur 
plaatsvindt. Die temperatuur 
is cruciaal voor de kwaliteit. Wordt die 
te hoog dan krijgt het bier een nare 
bijsmaak. Het bottelen gebeurt uiter-
aard ook in eigen beheer waarbij de fles 
met een professionele kroonkurk wordt 
afgesloten.

Workshops
De brouwers Leon en Wessel kregen 
steeds vaker de vraag van vrienden en 
bekenden of er een keer meegedaan 
mocht worden. Daarop zijn ze work-
shops gaan geven: Wurksjop Mi Skuim. 
Inmiddels hebben ze er zo’n negen 
workshops opzitten. Per sessie zijn er 
tussen de 8 en 12 deelnemers. De work-
shop duurt een hele dag en een lunch 
is ingegrepen. Deelnemers maken het 
hele brouwproces mee tot de vergisting. 
Na een week of acht krijgt elke deelne-
mer een kratje met twaalf flesjes van 
het eigen gebrouwen bier.

Perfectioneren
Het geven van workshops geeft de 
mannen de kans te investeren in hun 
hobby. Betere spullen aankopen, meer 
risico nemen bij het experimenteren. 
Perfectioneren van het brouwen dus.
Dat doen ze overigens als ze met zijn 
tweeën brouwen. Daarbij komt het 
aantal te brouwen liters niet boven de 
25. Tijdens de workshops wordt met 
een –letterlijk- beproeft recept gewerkt 
en wordt wel zo’n 80 liter gehaald.

Ruiken en proeven
Nadat ik aan vele ingrediënten heb 
mogen ruiken wordt het tijd om te 

proeven. Echtgenote Sheila Haasnoot, 
die overigens een zeer verdienstelijk 
(kunst)schilderes is, komt de glazen 
brengen. Zij heeft het logo van De 
Graas, de deuren van de garage waarin 
het brouwen geschied, in een kleurrijk 
schilderij vastgelegd.
Er worden een paar flesjes geopend. 
Er valt te kiezen uit ongeveer 10 ver-
schillende smaken die allemaal een 
prachtige naam meekregen. Zo zijn er 
onder andere de Skerpen Henderik, het 
Boszicht Bruin, de Royal Graas, de Poti-
ge Porter en het Krit Wit, dat vernoemd 
werd naar leermeester ome Krit. Ik mag 
dus diverse smaken proeven. Dat het 
alcoholpercentage toch wel hoger ligt 
dan dat van pils voel ik al vrij snel. Tijd 
om huiswaarts te gaan dus.

Website en Facebookpagina
Met een aantal folders over de work-
shops in de hand ga ik naar huis. Maar 
niet nadat Leon en Wessel me op het 
hart gedrukt hebben om toch vooral 
eens te kijken op hun website (http//
brouwerijdegraas.123website.nl) en 
om hun Facebookpagina te liken (www.
facebook.com/brouwerijdegraas). 
Ik kan het u ook van harte aanraden!

Mirjam van der Pijl
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Nieuws van onze wijkagent: 

Inbraakpreventie tips tijdens de 
vakantie
De zomervakantie is voor inbrekers de 
ideale periode om hun slag te slaan. 
Bewoners zijn langere tijd niet thuis en 
je huis geeft duidelijke signalen af dat er 
niemand thuis is. Wek daarom de indruk 
dat er wél iemand thuis is en schrik zo 
inbrekers af. Hoe? Lees deze praktische 
tips!
• Zorg voor verlichting met een be

wegingssensor bij uw buitendeur. 
Deze verlichting springt aan zodra er 
iemand langs uw buitendeur loopt en 
hiermee maakt u inbreken lastig.

• Laat ook ’s avonds zo nu en dan licht 
branden. Met diverse timers kan je 
dit zo instellen dat je er zelf geen 
omkijken naar hebt. Geen timer? Laat 
dan de buren op gezette tijden de 
lichten aan en uit doen.

• Laat het lijken alsof het huis bewoond 
is en laat wat spullen rondslingeren; 
een boek op tafel, wat speelgoed op 
de vloer of wat (schone) vaat op het 
aanrecht.

• Gordijnen of rolluiken die continue 
gesloten zijn zijn als een groot uit
hangbord dat zegt: wij zijn langdurig 
niet thuis! Laat de buren af en toe de 
gordijnen openen en sluiten.

• Laat regelmatig iemand uw brie ven
bus legen; een overvolle brievenbus 
geeft een duidelijk signaal af dat er al 
een tijdje niemand thuis is ge weest.

• Inbrekers zijn handige jongens dus 
dat kleine onschuldig ogende kantel
raampje is een makkelijke ma nier om 
in te breken. Dicht dus die ramen en 
het liefst ook allemaal op slot.

• Een eigen oprit waar al een langere 
tijd geen auto staat wekt de indruk 
dat je op vakantie bent. Vraag de 
buren hun tweede auto op jouw oprit 
te parkeren.

• Laat geen materialen rondslingeren 
die een inbreker goed zou kunnen 
gebruiken; denk aan een ladder, afval
containers, tuinmeubels en gereed
schap.

• Zet geen dure objecten in de buurt 
van het raam, dit trekt alleen maar de 

aandacht! Maak van je ramen geen 
etalage!

• Zorg dat je geen tot weinig contant 
geld in huis hebt. Heb je dit wel, schaf 
dan een kleine brandkast aan. Wan
neer deze leeg is, doe hem dan niet op 
slot. Toch geen veilig idee? Bij banken 
kan je vaak een kluisje huren waarin 
je je waardevolle spullen kwijt kan.

• Huisbeveiliging begint met goed 
hang en sluitwerk. Kies voor hang en 
sluitwerk met een keurmerk.

• Vermeld niet op social media of uw 
antwoordapparaat dat u met vakantie 
bent.

De beste en goedkoopste oplossing 
tegen woninginbraak; sociale controle!! 
Zie je iets verdachts bij de buren of 
overburen en vertrouw je het niet 
omdat je weet dat er niemand thuis 
is? Schrijf op wat u ziet en bel bij een 
verdachte situatie 09008844. Denkt u 
dat er op dat moment wordt ingebroken 
bel dan direct 112. 

Van wie is dit sieradendoosje?
Onlangs is dit sieradendoosje gevonden 
door een wandelaar in de Arcenlaan in 
Dierdonk. Herkent u dit sieradendoosje 
of weet u van wie het is dan kunt u 
telefonisch contact opnemen met de 

politie via 09008844 en vragen naar 
de wijkagent van Dierdonk, Francisca 
Kamphuis.

Een zinloze daad.
In de late avond van 23 mei hebben 
onbekenden van 3 auto’s die geparkeerd 
stonden langs de Wildenborchlaan de 
spiegels vernield. Een getuige heeft 
gezien dat er een groep onbekenden 
jongeren tegen spiegels aansloegen. De 
schade is aanzienlijk. Ik roep iedereen 
op die iets gezien heeft, dat met de 
vernielingen te maken heeft, om dit 
door te geven.

Meld Misdaad Anoniem
Meld Misdaad Anoniem 
(M.) is het onafhankelijke 
meldpunt waar je ano niem 
informatie kunt geven over 
criminaliteit en misdaad. 
Jouw anoni miteit staat hier
bij altijd centraal. Je meldt bij 
M. over bijvoorbeeld moord, 
mishandeling, overvallen, drugs, brand
stichting, wapen of mensenhandel. Zo 
lever je een bijdrage aan de veiligheid 
in jouw eigen omgeving. Meld Misdaad 
Anoniem telefonisch via 08007000 of 
online op meldmisdaadanoniem.nl

Contact wijkagent.
Uiteraard ben ik niet 24 uur per dag 
bereikbaar. Wilt u contact met mij dan 
kan dat op de volgende manier: 

• Spreek mij aan op straat, ik neem 
altijd tijd voor u, 

• Bel naar 09008844 en vraag of 
ik in dienst ben. Mocht ik op dat 
moment niet bereikbaar zijn, maakt 
het service centrum mij een mail en 
bel ik u z.s.m. terug. 

• Ook kunt u mij bereiken via het 
email adres: francisca.kamphuis@
politie.nl

• 
Uw wijkagent, Francisca Kamphuis
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Zomaar een dagje: Dierenkliniek Brouwhuis

‘Wat een pech’

Een kat heeft negen levens, wordt wel eens gezegd. De ene 
kat heeft daar ruimschoots voldoende aan, terwijl sommige 
andere katten er amper mee toe komen. Zo ook Angie, die ik 
in dit verhaal bombardeer tot pechvogel van het jaar. 

Op jonge leeftijd al brak Angie haar achterpootje. Omdat de 
breuk vlak bij het hielgewricht zat, moest er een chirurgische 
pin in geplaatst worden zodat het hielgewricht gestabiliseerd 
werd en alles zo goed mogelijk kon genezen met zo weinig 
mogelijk kans op blijvende letsels... In eerste instantie verliep 
alles vlot en Angie werd weer even actief als voorheen. Maar 
na enkele maanden gaf ze aan dat ze opnieuw last had van 
dezelfde achterpoot. De pin bleek losgekomen te zijn en 
moest dus verwijderd worden. Gelukkig verdween de pijn 
aan het pootje ook weer en hield Angie geen verder ongemak 
over aan haar avontuur, buiten een beetje een vreemde 
manier van lopen. Tot enkele weken geleden de eigenaar na 
een weekendtrip terug thuis kwam… Angie (die ze met opzet 
tijdens het weekend binnen hadden gelaten) was chagrijnig 
en haar achterpootje (dezelfde kant als vorige keer) bungelde 
er een beetje vreemd bij. Meteen wist de eigenaar dat er iets 
niet pluis was. Bij ons in de praktijk werd inderdaad al snel 
duidelijk dat er sprake was van een breuk in het bovenbeen. 

Op de röntgenfoto’s was te zien dat het een breuk was met 
meerdere fragmentjes en de vraag was of deze breuk nog 
wel ‘mooi’ aan elkaar zou kunnen groeien. Als dit niet zo was, 
zou Angie –die zo graag actief is en buiten loopt- mogelijk 
ernstig gehinderd worden in haar bewegingen. Om frustraties 
en eventuele complicaties te voorkomen werd na uitgebreid 
overleg met de eigenaar besloten tot een pootamputatie. De 
operatie, waarbij het bovenbeen werd doorgezaagd boven 
de breuk en de spieren en de huid als een zakje rondom de 
bot stomp werden gehecht, verliep voorspoedig. Omdat 
we tijdens de amputatie ook zenuwen hadden moeten 
doorsnijden, bleef Angie nog enkele dagen in de opname om 
er zeker van te zijn dat de pijn onder controle was. Omdat ze 
niet aangaf pijn te hebben en ze goed at en alert reageerde op 
iedereen die voorbij liep, mocht ze na enkele dagen naar huis. 

Een aantal dagen later belde de eigenaar: sinds ze thuis was 
at Angie slecht; de laatste dag at ze zelfs het blikje tonijn niet 
meer. Dit was weer niet pluis. Angie kwam dus op controle: 
de operatiewond zag er mooi rustig uit en Angie zelf maakte 

geen erg slome indruk. Toch werd voor de zekerheid een 
bloedonderzoek geadviseerd. Hieruit bleek dat de nier 
waardes sterk verhoogd waren (3x de normaalwaarde). Die 
nier waardes in het bloed zijn afvalproducten van eiwitten. 
Normaal worden deze stoffen door de nieren uit het bloed 
gefilterd. Bij Angie stapelden de afvalstoffen zich op dat 
moment op in het bloed. Hierdoor voelde zij zich misselijk 
en wilde ze niet eten. De reden van die opstapeling was 
een combinatie van factoren: de verdovingsproducten en 
pijnstillers die ze de afgelopen dagen had gekregen moesten 
door de nieren worden afgebroken en uitgescheiden. Daarbij 
kwam dat we tijdens de amputatie spierweefsel moeten 
doorsnijden waardoor veel (spier)eiwitten (en de bijhorende 
afbraakproducten) in het bloed terecht gekomen waren, die 
ook door de nieren uit het bloed moesten worden gefilterd. 

De combinatie van de medicijnen en de spiereiwitten was 
blijkbaar een overbelasting voor de nieren waardoor deze 
geblokkeerd raakten. De enige kans voor Angie was om haar 
aan het infuus te leggen en gedurende drie dagen te proberen 
de nieren terug op gang te krijgen en alle afvalstoffen uit haar 
lichaam te spoelen. Na het weekend werd opnieuw het bloed 
gecontroleerd: gelukkig waren de nier waardes weer gezakt 
tot de normale waardes en kon Angie eindelijk weer gezond 
naar huis. 

Joke Jolling
Dierenarts Dierenkliniek Brouwhuis

Wilt u meer weten over dieren kliniek Brouwhuis? 
Kijk dan op www.dierenkliniek.com of volg ons op onze 
Facebook-pagina.
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WWW.HEUVEL.NL

Hoofdstraat 155 - 5706 AL  Helmond - info@heuvel.nl

Wérkt Voor U

DE WoNINGMArkt IN DIErDoNk IS DE AFGELoPEN WEkEN FLINk IN BEWEGING!
U wilt uw huis verkopen? Of bent u juist op zoek naar een nieuwe woning? Wij bemiddelen graag voor u. 

Bij Adriaan van den Heuvel makelaars en adviseurs bent u aan het juiste adres. 
Wij helpen u bij het vinden of verkopen. De afgelopen weken verkochten wij o.a.:

HELMoND

DE GrootE ScHErELAAN 23

VErkocHt

HELMoND

ZoNNEDAUWSINGEL 24

VErkocHt

HELMoND

tAMArISkBEEk 1

VErkocHt

HELMoND

ZILVErScHooNBEEk 6

VErkocHt

HELMoND

BLEyENBEEkDrEEF 11

VErkocHt

HELMoND

AALSHorStWEIDE 4

VErkocHt

HELMoND

ScHoVENHorStWEIDE 19

VErkocHt

t 0492 - 661 884

HELMoND

LEEUWENBorcHWEIDE 13

VErkocHt

            



Op het moment van schrijven kijken 
de leerlingen van de groepen 8 
uit naar het politiespektakel dat 
staat te gebeuren op 23 juni. Een 
heus Mobile Media Lab zal voor de 
school geparkeerd staan, een grote 
politie-truck met een interview en 
onderzoeksruimte. Daarnaast maken 
de kinderen ’s middags kennis met 
ver schillende politiedisciplines, als 
de politie te paard, de Mobiele Een-
heid, een motoragent en zelfs de 
honden brigade zal aanwezig te zijn. 
Het belooft, dankzij onze wijkagent 
Francisca Kamphuis, een bijzondere 
dag te worden. 

We nemen hieronder een kijkje bij de 
activiteiten die de revue al gepasseerd 
zijn in de afgelopen maand.

Sponsorloop voor Nica-Friends
Door Marta en Jort uit groep 6C

We hebben een sponsoractie gehouden 
voor Nica-Friends. Dat is voor de 
Pablo Antonio school in Nicaragua. De 
kinderen hebben nieuwe klaslokalen 
nodig, omdat ze soms in de buitenlucht 
les hebben. Ze zitten vaak met meer dan 
50 kinderen in een klaslokaal en daar 
hebben ze maar 1 leraar voor.
Voor de sponsoractie gingen we langs 

de deuren bij mensen. Mensen konden 
sponsoren met een totaalbedrag of 
per rondje. Op vrijdag 19 juni was de 
sponsorloop. Ik (Marta) heb 7 rondjes 
gelopen. Ik (Jort) heb ook 7 rondjes 
gelopen. We gaan zo snel mogelijk het 
sponsorgeld verzamelen. 
We hopen dat er misschien wel 
twee klaslokalen komen en ze naar 
basisschool Dierdonk worden ver-
noemd! 

Werkbezoek Albert Heijn
Door Isabelle en Danique uit groep 8b

We gingen 17 juni naar de Albert Heijn 
en daar werden we opgevangen door 
een medewerker van de Albert Heijn. 
We liepen eerst naar de kantine toe. 
Er werd gezegd naar welk onderdeel je 
toe moest. En deze onderdelen waren 
er: dingen laten proeven, druiven bij de 

deur verkopen, achter de kassa werken 
en spiegelen. Elk groepje mocht bij een 
onderdeel tien minuten zijn en daarna 
werd er door gewisseld. We vonden 
het erg leuk om bij de Albert Heijn 
te werken en we hebben er van alles 
geleerd.

Natuurtuin de Robbert
Door Manouk en Ayla uit groep 6A.

2 juni waren we naar natuurtuin de 
Robbert geweest. We kregen daar alle-
maal een schepnet en een bakje waar 
je water in moest doen. Je mocht met 
je maatje vissen. We hebben alle-
maal dingen gevangen bijvoorbeeld: 
kikkervisjes, visjes, schelpjes en nog 
veel meer. We hadden ook een speciaal 
bakje daar moest je speciale dieren in 
doen. En toen we klaar waren moesten 
we alle diertjes los laten. 

Activiteiten op basisschool Dierdonk
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Meiden HC Bakel M8E1 knokken zich naar 
Kampioenschap in laatste wedstrijd!
De meiden van de M8E1 hadden tot zaterdag een prima 
seizoen, met leuke wedstrijden. Tot de laatste speeldag 
hielden we geen rekening met een kampioenschap omdat 
niet alle wedstrijden gewonnen waren. Tijdens de spannende 
wedstrijd tegen Best kwamen we er achter dat beide teams 
gelijk stonden in de (officieuze) stand, deze wordt immers niet 
officieel bijgehouden.

Zonder dat de dames wisten waarvoor ze streden ontstond 
er een mooie strijd om de overwinning en dus het kampioen
schap. Bakel kwam voor rust op 10 en snel na rust zelfs op 
20 door 2 mooie uitgespeelde aanvallen. Kort daarop kwam 
Best op 21 en Bakel kwam onder druk te liggen en werd het 
zelfs 22. Beide teams speelden voor volle winst en de goal 
kon aan beide kanten vallen. Uiteindelijk slaagde Bakel er in 
om het gevaar van Best, waaronder een goed strafcorner af 

te wenden en met een goede teamgoal de 32 te maken 5 
minuten voor tijd. 

Even verrast als beduusd werd het kampioenschap gevierd 
onder de sproeier die werd aangezet voor de volgende 
wedstrijd. Tijdens de training op maandag, de traditionele 
wedstrijd tegen de ouders (ook die werd gewonnen met 
7-5) werd het kampioenschap gevierd met wat lekkers, een 
originele kampioenssouvenir en de kampioensyell (zie foto).

Laury, Nore, Jente, Suze, Mirthe, Willemijn, Iris, Lies, Manouk 
en Lisa van harte gefeliciteerd meiden!

Ook een speciaal woord van dank voor teamsponsor en trainer 
Henk Geven.

Optredens Didoko ! 

Na het succesvol jubileum-optreden 
met de voorstelling “ uit de schaduw” 
in de Cacaofabriek, was op zondag 
17 mei een optreden in het Carat 
paviljoen gepland.

Een stralend zonnetje zorgde voor een 
grote toeloop van publiek en de trouwe 
Didoko fans ontbraken ook dit keer 
weer niet.
We hebben een gedeelte van ons 
jubileum concert gebracht en hoopten 

ook de choreografie te kunnen laten 
zien. Dit kwam helaas het geluid niet ten 
goede, dus hebben we dat achterwege 
moeten laten. Neemt niet weg dat we 
een mooi en afwisselend programma 
hebben laten horen. Na afloop volgde 
er spontaan nog een 2e gedeelte. Onder 
het genot van een stimulerend drankje 
werd er flink op los gezongen, begeleid 
door onze dirigent op zijn accordeon.

Daarna volgde op zondag 31 mei het 
Korenfestival in Mierlo, georganiseerd 
door Mierlo Vocaal.
Hier traden 9 koren op, en wel uit: Oerle, 
Someren, Budel, Geldrop, Lieshout, 
Leende en Helmond. Didoko trad als 3e 
op. Het leuke met zo’n festival is, dat je 
verzekerd bent van een volle zaal.
Èn succes hadden we zeker …!  Tijdens 
het zingen stroomde er steeds meer 

publiek toe, zodat velen moesten blijven 
staan. De handen gingen na afloop luid 
en langdurig op elkaar. Ook hier konden 
we terugblikken op een geslaagd op
treden.

Na de vakantie gaan we ons weer 
toeleggen op het kerst repertoire en 
zullen er nieuwe nummers ingestudeerd 
gaan worden. 

Op 4 oktober verzorgen wij te midden 
van de draaiorgels een concert in de 
Gaviolizaal, bij de Stichting Draaiorgels 
Helmond.

Als u nieuwsgierig bent geworden 
naar ons; bezoek dan onze geheel 
vernieuwde website.

H@nny v Rijt
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2e editie van de Dierdonkquiz is in aantocht!
Houdt 10 oktober 2015 vrij in uw agenda!

De meeste vragen staan alweer op papier en het totale 
vragenboekje begint langzaam maar zeker steeds meer vaste 
vormen aan te nemen.
Voor ons als organisatie zit het merendeel van onze zoektocht 
naar de diverse opdrachten er dus weer grotendeels op. 
Voor jullie als Quizfanaten moet het nog allemaal beginnen. 
Voor degene die vorig jaar tot de deelnemers behoorden en 
dus weten hoe gezellig en inspirerend meedoen aan deze Quiz 
kan zijn  zal het vanzelf sprekend zijn om ook dit jaar weer 
deel te nemen.

Heeft u vorig jaar echter gemist zorg dan dat u er dit jaar zeker 
bij bent. Iedereen kan meedoen. De vragen zijn zeer divers en 
op te lossen door zowel jong als oud.
Ervaring heeft geleerd dat een team toch wel minimaal uit 6 
of meer personen moet bestaan. De avond begint om 19.00 
uur met het afhalen van de vragen in Parkzicht en om uiterlijk 
23.30 uur moet het ingevulde quizboekje in Parkzicht weer 
worden ingeleverd.
Met wie u samen een team vormt is geheel uw eigen keuze 
dit kan b.v. met familieleden, buren, vrienden, collega’s of 
vereniging zijn. Het enige wat wij als organisatie verplicht 
stellen is dat u zich die avond op een adres in Dierdonk 
bevindt. 
Wij zullen n.l. net zoals afgelopen jaar ieder team met een 
bezoekje vereren.

De prijsuitreiking zal dit jaar tijdens een gezellige avond in 
Parkzicht op 31 oktober 2015 gehouden gaan worden. Wij 
zorgen dan voor de juiste ambiance en een gezellige sfeer.  
Zet deze twee data dus alvast op de kalender 10 oktober 
quizavond en 31 oktober de prijsuitreiking.
Inschrijven kan via het bijgevoegde inschrijfformulier of via 
ons mailadres  Dierdonkquiz@gmail.com.

Wij hopen vele Quizzers te mogen begroeten op 10 oktober a.s.

Met vriendelijke groet,

Quizteam Dierdonk

Quizzers van Dierdonk let op

Feestelijke opening vernieuwde Bakelse Aa 

Inschrijfformulier Dierdonk Quiz 2014
Wij willen deelnemen aan de Dierdonk Quiz.
(Evt. originele groepsnaam)

Naam: ……………………………………………………………
Bezoekadres: …………………………………………………………
Telefoon: …………………………………………………………
E-mail: ……………………………………………………………

Strookje kunt u inleveren bij:
Fam van Rijt
Leeuwenborchweide 58
5709 SC Helmond
Aanmelden kan ook per e-mail: dierdonkquiz@gmail.com

Waterschap Aa en Maas organiseert op zaterdag 11 
juli 2015 van 10.00 uur tot 12.30 uur een feestelijke 
opening van de vernieuwde Bakelse Aa. De start van 
de oplevering vindt plaats aan de Zilverschoonbeek 
in Helmond. De herinrichting van het beekdal is 
gerealiseerd in samenwerking met lokale partijen, 
provincie Noord-Brabant en de gemeenten Helmond, 
Gemert-Bakel en Deurne.

Met de herinrichting van de Bakelse Aa heeft de beek meer 
ruimte gekregen en is de natuur versterkt met onder meer 
aandacht voor recreatie en cultuurhistorie. De beek heeft 
haar natuurlijke karakter teruggekregen en loopt weer als een 
kronkelende beek door het landschap. 

Wateroverlast voorkomen 
Het natuurgebied is ingericht als waterbergingsgebied, 
waar overtollig water vanuit de Bakelse Aa tijdelijk kan 
worden geparkeerd. Zo wordt wateroverlast in Dierdonk en 
benedenstroomse gebieden voorkomen. Door de aanleg van 
ecologische verbindingszones en vispassages kunnen dieren 
en planten andere natuurgebieden bereiken. In samenhang 
met de inrichting van de ‘planrand Dierdonk’ is er een fraai 
gebied voor natuurliefhebbers ontstaan.  

Programma
10.00 uur - 10.15 uur   inloop
10.15 uur - 11.00 uur  officiële opening 
11.00 uur - 12.30 uur  lunchwandeling 

Activiteiten
Tijdens de wandeling zijn er diverse activiteiten zoals het 
scheppen van beestjes die in de poel leven en een bezoek aan 
de ooievaarsnesten. Daarnaast geven IVN-leden uitgebreide 
informatie over de flora en fauna in het gebied en is te zien 
hoe een hoogwaterstuw werkt.   

Meer informatie
Meer weten? Kijkt u voor uitgebreide informatie over de 
vernieuwde Bakelse Aa op www.bakelsebeemden.nl. 
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MB Advies ontlast ondernemers op fi nancieel en 
organisatorisch gebied en zorgt voor een rustige en 
zekere toekomst. Wij begeleiden uw organisatie in alle 
levensfasen: van start naar groei tot volwassenheid en 
afwikkeling.

MB Advies kijkt op de achtergrond mee naar uw 
persoonlijke fi nanciële situatie. Wij kennen uw zakelijke 
positie en koppelen die aan uw privéomstandigheden.

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

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

Ook verkoop van 2e hands fietsen.

 0492 - 55 94 28 / 06 - 481 91 606 
Edwin Raats
Damhertlaan 27
Helmond - Brouwhuis
Gratis haal- en brengservice voor Dierdonk!

              

50,70 €
€ 66,50 

40,65€
€ 53,95

37,90 €
€ 50,50 

49,95 €
€ 65,70 

39,35 €
€ 52,30 

53,10 €
€ 69,50

58,70€
€ 76,50

53,40 €
€ 69,90 

Professionele verf voor een scherpe prijs!

Mierloseweg 86, 5707 AP, Helmond 
(0492) 53 50 66, www.driessendever� abriek.nl

Wij mengen uitsluitend met originele kleurpasta’s! 
Prijs per liter exclusief € 2,50 mengkosten.
Actieperiode t/m 29 augustus 2015.

          

            



Parochie H. Lambertus

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

Bereikbaarheid:

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

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

Vakantiewoord: Het unieke van ieder

In de zomermaanden wordt het alledaagse leven iets anders,
we zijn vaker buiten, genieten van de tuin
of maken een wandeling of een fietstocht door de natuur,
een vakantie naar buiten je eigen stad of land,
er is meer tijd om anderen te ontmoeten.

Het lijkt dan alsof alles beter op z’n plaats valt,
of mensen meer tot hun recht komen,
in je gezin of met anderen is er ruimer tijd voor elkaar,
je ziet elkaar beter in wie je echt bent. 
Juist door intensiever samen te leven
komt het unieke van ieder meer tot z’n recht.

Dat alles zie je terug in symfonische muziek.
Door de eeuwen heen is er veel prachtige muziek geschreven.
Onlangs was ik in Antwerpen en hoorde daar ‘The Kingdom’ 
van de katholieke Engelse componist Edward Elgar.

Symfonie betekent samenklank, overeenstemming.
Verschillende instrumenten spelen samen.
Elk behoudt zijn onmiskenbare klank en de eigen kenmerken 
van hun geluid passen samen in iets gemeenschappelijks.
Verder is er de leider, de dirigent.

In de symfonie die uitgevoerd wordt, speelt iedereen 
samen ‘in harmonie’,  Maar de klank van het afzonderlijke 
instrument verdwijnt niet. Het unieke van ieder afzonderlijk 
wordt er zelfs versterkt.   

In deze zomermaanden is er meer licht, de natuur toont z’n 
schoonheid en mensen gaan op stap om dat alles te ervaren.
In zo’n samenwerking van licht, natuur en meer vrije tijd 
wordt de pracht van The Kingdom/Het Koninkrijk van God 
beter ervaarbaar, dan gedijt de mens, het doet hem/haar erg 
goed. Dat valt anderen op en men zegt: ’Het heeft je goed 
gedaan’.

Moge de Heer van ons leven ieder van ons en onze naasten 
rijkelijk zegenen.

Diaken P. de Vries

Vakantietijd: LET OP aanpassingen vieringen 

De vakantietijd staat voor de deur.
In de schoolvakantie van 19 juli t/m 30 augustus  zijn er de 
volgende aanpassingen in de mistijden van de vieringen door 
de week. (N.B. Op zaterdagavond gaat alles gewoon door!)

• Alle weekdagen is de H. Mis om 9.00 in de ochtend, 
voorafgegaan door aanbidding.

• Alle gewone avondmissen komen te vervallen, ook op de 
eerste vrijdag van augustus.

• De H. Missen in de Buitengewone Vorm op donderdag-
avond gaan in juli en augustus alleen door als de pastoor 
thuis is. Dit wordt aangekondigd.

• Alle vieringen in de zorgcentra vervallen in juli en 
augustus.

• Op zondag 12 juli 09.30 Jozefkerk H.Mis met het Schuts-
gilde St. Catharina. Voorganger is  Monseigneur Jan 
Heefter. Tijdens de consecratie zal eer worden gebracht 
met het hoofdvaandel van het gilde

Wij wensen u allen een prettige en ontspannende vakantietijd
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Protestantse Gemeente Helmond

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

In de wijken zijn enkele gemeenteleden 
aanspreekpunt voor vragen en 
activiteiten. Voor Dierdonk bestaat het 
wijkteam uit:

Ds. Corine Beeuwkes – van Ede
 Speelweide 44, Bakel,
	 	 (	085-7604455
Hilgert Bos
 Berkenheuveldreef 22 (	528741
Joke van der Vange
 Arcenlaan 10	 (	559372
Cathy Erbrink
 Berkenheuveldreef 5 (	558281
Fien van Duren, diaken
 Ockenburghpark 78 (	514120
Pieter Flach   kerkelijk werker 
 (ma en donderdag) (	040-2842052

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

Verbouwing: de kerk 
als pleisterplaats en de 
ontmoeting 
Door Wilfred Achthoven

De verbouwing is 18 mei begonnen. 
Wel wil ik hier aangeven, dat het om 
een enorme operatie gaat. U zult 
de komende maanden de nodige 
ongemakken ondervinden. Het koffie-
drinken zal een aantal keren vervallen 
en er zal een periode zijn waarop de 
kerk niet door de hoofdingang betreden 
kan worden. Iedereen doet zijn best om 
alles zo goed mogelijk te laten verlopen. 
Wij hopen op uw begrip.
Vanwege al deze ‘toestanden’ zullen we 
geen gemeente-avond meer organiseren 
voor de zomer. In plaats daarvan willen 
we direct na de zomer weer een aantal 
ontmoetingsbijeenkomsten in de wijken 
organiseren met ds. Corine Beeuwkes-
van Ede en kerkelijk medewerker 
Pieter Flach. Dit als voortzetting van de 
ontmoetingsbijeenkomsten die geor-
ga niseerd zijn bij de komst van onze 
dominee. U ontvangt hierover nog 
nadere informatie.

Kerkdienstgemist.nl
Als je niet (meer) in staat bent om naar 
de kerk te komen of de dienst nog eens 
na wil kijken en luisteren, dan is www.
kerkdienstgemist.nl een uitkomst.
Steeds meer mensen weten de weg te 
vinden in de virtuele wereld: via internet 
meekijken en meeluisteren met de 
kerkdienst alsof je er zelf bij bent ... het 
is tegenwoordig allemaal mogelijk. Ook 
de andere activiteiten die plaatsvinden 
en plaatsgevonden hebben in de kerk 
(Kindopschoot, Kruiswoorden, Stille 
Week) zijn via internet te volgen. 
Met grote dank aan ons beamerteam!!

Kerk in actie –
werelddiaconaat- Fietsen voor 
gezondheidswerkers in Kenia
Bij de gezondheidscentra in Kenia 
werken vrijwillige gezondheidswerkers, 
die in hun dorp en veelal de omliggende 
dorpen actief zijn en bepaalde ziektes 
kunnen herkennen. Hiervoor moeten 
zij vaak grote afstanden afleggen en 
een fiets kan dan uitkomst bieden. Via 
Bike4Care kunnen zij een fiets krijgen 
die zij deels zelf moeten afbetalen. 
Het uitgangspunt van het project is 
mensen zelf verantwoordelijk maken. 
Coop-Africa, partner van Kerk in Actie, 
zet zich hiervoor in.
Op 7 juni was de collecte hiervoor 
bestemd.

Feest voor geslaagde 
Dierdonkers
Van harte gefeliciteerd met het behalen 
van jullie diploma. Heel veel succes 
verder. Als bemoediging voor hun 
examen kregen onderstaande kandi-
daten op 10 mei een roos van de kerk.
Max Assies
Reinier de Leeuw
Auke de Leeuw
Guido Nabben
Alexander Robertus
Jens Visser
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Tai Chi, ontspanning van lichaam en geest
Wilt u ook gezond bewegen? 
Kom dan meedoen met de cursus tai chi in Dierdonk.
(in samenwerking met de wijkvereniging Dierdonk)

Wat is tai chi?
Tai chi is een oud Chinees systeem van oefeningen waarin 
de ontspanning van lichaam en geest centraal staan. Van 
oorsprong maakte tai chi deel uit van de krijgskunst, maar 
tegenwoordig wordt het vooral beoefend voor de meditatieve 
ontspanning die de gezondheid bevordert. De tai chi wordt 
gegeven in de klassieke korte yang-stijl van Cheng Man Ching. 
Deze bestaat uit 46 houdingen die in een vloeiende beweging 
achter elkaar worden gezet. Samen vormen ze dan de tai chi 
vorm. Tai chi heeft overeenkomsten met Yoga.

Waarom tai chi?
Door het beoefenen van tai chi worden o.a. de gewrichten 
soepeler, de bewegingen vloeiender en de lenigheid 
verhoogd. Bovendien zorgt tai chi voor meer balans en 
evenwichtsgevoel, waardoor het ook werkt als valpreventie. 
Verder heeft onderzoek ook aangetoond dat door het 
regelmatig beoefenen van tai chi de botten sterker worden, 
de bloeddruk lager wordt, het immuunsysteem verbetert en 
klachten van mensen met fybromyalgie vermindert. 

Verder is tai chi een meditatie in beweging, waardoor het ook 
alle voordelen van meditatie heeft, zoals stressvermindering, 
ontspanning, rustgevendheid, verhoogde concentratie en het 
maakt opmerkzamer en bewuster. 

In tai chi is een goede lichaamshouding 
de basis om te kunnen ontspannen en 
de cursisten worden hierop individu-
eel gecorrigeerd. Hierdoor komt een 
bewustwordingsproces op gang en de 
cursist gaat zelf steeds beter voelen hoe 
een goede lichaamshouding opgebouwd 
en in stand gehouden kan worden, 
waardoor spanningen in het lichaam los-
gelaten kunnen worden.

Voor wie en door wie?
Tai chi is geschikt voor alle leeftijden en 
kan al vanaf de eerste les zelfstandig 
beoefend worden. De tai chi lessen 
worden gegeven door Jacqueline 
Thielen. Zij beoefent sinds 1993 tai chi. 

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

Cursusprogramma september 2015 – januari 2016
De lessen worden wekelijks op dinsdagavond gegeven in 
Parkzicht (Dierdonkpark 6 in Helmond) van 1 september 2015 
t/m 26 januari 2015. Er is geen les op 27 oktober, 22 en 29 
december. De eerste les, op 1 september, is een introductieles. 
Daarna beslis je of je doorgaat met de beginnerscursus. 

Kosten
Introductieles: € 6,- 1 sept. van 18:00-18:45 uur)
Beginnerscursus: € 108,- 8 sept. t/m 26 jan. 18:00 -18:45 uur) 
Halfgevorderden: € 114,- (1 sept. t/m 26 jan. 18:45 -19:30 uur) 
Gevorderden: € 114,- (1 sept. t/m 26 jan. 19:30 - 20:15 uur) 

Aanmelding
Deelname aan de cursussen tai chi staat open voor leden van 
Wijkvereniging Dierdonk. Als je nog geen lid bent kun je direct 
lid worden en profiteer je meteen van het speciale aanbod 
van slechts € 6,- per les. Geef je op voor de introductieles en/
of cursus door een e-mail te sturen met je naam, adres en 
telefoonnummer onder vermelding van introductieles en/of 
cursus tai chi Dierdonk naar jacquelinethielen@hetnet.nl of te 
bellen naar 0492-524250 of 06-1324066. Kijk op de website 
voor meer informatie: www.taichimovement.nl

Lid worden van de wijkvereniging?
Met dit formulier kunt u lid worden van de wijkvereniging.
o Ik wens lid te worden van Wijkvereniging Dierdonk
o Ik wil meedoen als vrijwilliger bij activiteit ...................................
o Ik mag gebeld worden als er assistentie nodig is
Familienaam: .........................................................................
Adres:  .........................................................................
Postcode: ....................................................
Tel.: 0492 - ....................................................
Gezinssamenstelling
voorletters roepnaam geboortedatum m/v achternaam 

Ik wil wel / geen vermelding in de Gazet (doorhalen wat niet gewenst is)

Datum:   ............................  Handtekening:  ......................................................

De contributie bedraagt € 13,50,= per gezin resp. € 6,75 voor een alleenwonende 
per jaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. De contributie 
wordt bij aanmelding per 3 maanden berekend naar rato resterende 
verenigingsjaar. 

Voor de betaling ontvangt u een acceptgiro.
Opzegging 4 weken voor einde verenigingsjaar.
Inleveradres: ledenadministratie: Zevenstersingel 9 - 5709 PM Helmond
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Wij verkopen geen zandkastelen, 
maar wel huizen!

Heeft u verkoopplannen? Maak dan gebruik van onze leuke zomeractie!
Stuur ons de ansichtkaart (of mail helmond@woonplezier.nl) voor een gratis adviesgesprek.

Verkoopt u via ons dan ontvangt u gratis deze mooie Rivièra Maison Strandtas.

Stuur uw ansichtkaart naar: Antwoordnummer 1072, 5700 WB Helmond
Vergeet niet uw naam, adres en telefoonnummer te vemelden.

Broeckx-Praa
s teri nk

Antwoordnummer 1072

5700WB Helmond

Antwoordstrook

Neem contact met ons op voor:

n Verkoop: een vrijblijvend advies inzake  

 de waarde van mijn huis

n Hypotheek: onafhankelijk en goed 

 advies (1e gesprek is gratis)

naam

adres
 

telefoonnummer

!

T. 0492-549055

Rivièra Maison

T. 0492-363038

            


