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

Van Oorschot is een modezaak aan de 
Veestraat in Helmond met internationa-
le topmerken voor mannen en vrouwen. 
Wij presenteren de mooiste en de beste 
merken op meer dan 1.000 m2. Al sinds 
1911 geloven we bij alles wat we doen 
in persoonlijke service en aandacht. We 
zorgen er voor dat we dát te bieden wat u 
zoekt. Van casual laid back tot high-end 
zakelijke kleding en van trendy jeans tot 
elegante looks.
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Zomer en records

Prettige
 Vakanti

e

De meester vraagt Jantje om de vier jaar-
getijden op te noemen. Jantje: “herfst, 
winter en lente”. “Wel” zegt de meester 
tegen Jantje “en waar blijft de zomer” 
Zegt jantje: “Ja dat vraag ik me ook af”

Al een oud mopje maar toepasselijk voor 
dit jaar of … ? Vast staat dat dit een jaar 
is van records, alhoewel niet het record 
van het Nederlands Elftal als Europees 
Kampioen. Wel de records van al onze 
Dierdonkse geslaagden, dit zijn kanjers 
die wij natuurlijk van harte feliciteren en 
ze veel succes toewensen in de volgende 
stap die ze gaan zetten in een verdere toe-
komst, weliswaar een toekomst zonder 
een Verenigd Koninkrijk in de EU.

Een ander record is dat de Bakelse Beem-
den nu al hun functie konden tonen om 
het record wat aan water is gevallen op 
te vangen zodat Dierdonk droog bleef, dit 
terwijl er in eerste instantie werd aange-
geven dat dit slechts een enkele keer per 
100 jaar nodig zou zijn. 

Ook op de laatste schooldag zal een re-
cord worden gevestigd. Dit als eindelijk 
de kinderen uit school komen en men 
meteen door kan in de auto om met va-
kantie te kunnen vertrekken. Zouden er 
ook gelukkigen bij zijn die naar Rio gaan 
om daar met eigen ogen op de Olympisch 
Spelen te aanschouwen hoe records ge-
broken worden? 

Voor sommige zal het een record zijn dat 
ze eindelijk eens het eerste Kasteeltuin-
concert mee mochten maken, dat vaak 
samenvalt met het begin van de vakantie. 
Voor de thuisblijvers zijn deze vrijdag-
avond-concerten 7 weken lang vakantie in 
eigen stad. Met deze late vakantie kan het 
best zo zijn dat ook hier weer records wor-
den gebroken met het bezoekersaantal, 
maar dan moet het natuurlijk wel droog 
blijven op die vrijdagavonden. Maar er is 
kaas en worst naar de Clarissen gebracht 
dus dit doet mogelijk zijn werk.

Voor de thuisblijvers zijn er ook elke zon-
dag van 12.00 tot 15.00 de Caratconcer-
ten in de Warande. Ook hier is dit jaar al 
een record gevestigd, het is namelijk al 2 
keer uitgevallen vanwege het te slechte 
weer. Waarom een record vraagt u zich 
dan misschien af? Wel in al de jaren Carat 
concerten was dit de eerste keer dat er 
concerten niet doorgingen.

Voor u ligt weer een redelijk dikke Gazet 
het juli/augustusnummer. Wat later dan u 
gewend bent maar dit is speciaal gedaan 
i.v.m. de late schoolvakanties. Hierin in-
formatie over de Dierdonkdagen die in 
het weekend na de vakantie al weer zul-
len plaatsvinden en dat voor de 20e keer. 
Uiteraard zijn ook de jeugdpagina’s weer 
aanwezig, deze keer met een kruiswoord-
puzzel waar men eigenlijk heel eenvoudig 
moet denken. Neem hiervoor rustig de 
tijd. Verder ingezonden berichten betref-
fende een geitenhouderij die dicht bij 
Dierdonk zou komen te liggen. 

Ook sport is aanwezig waarbij de Dier-
donkse Thijs van Lith brons wint op het  
Brabants Kampioenschap meerkamp, 
weliswaar geen record maar wel een kan-
jer. Heeft u nog niet genoeg water gezien 
lees dan ook het stukje van Spring.

Even terug naar het begin, waar blijft de 
zomer. Wel, een oud gezegde is “Achter 
de wolken schijnt de zon”. Als ik bij het 
schrijven van dit voorwoord naar de 14 
dagen termijn kijk dan denk ik dat het 
wel goed gaat komen met de zomer, zo-
dat ook de thuisblijvers voldoende zon te 
zien krijgen.

In deze zinnen, iedereen veel lees- en puz-
zelplezier en … , wilt u er wel aan denken 
dat de kopij voor de volgende Gazet wel 
midden in de vakantie moet worden aan-
geleverd.  Een fijne vakantie! 
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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 & PMD: Ma.11, 25 juli, 8 en 22 aug.
RESTAFVAL: Ma.4, 18 juli, 1, 15, 29 aug.
OPHALEN OUD PAPIER: 
Ma. 11, 25 juli, 8, 22 aug. ten 
westen en wo. 13, 27 juli, 10 
en 24 aug. ten oosten van de 
Dierdonklaan. 

Knutselclub
Secretariaat en inschrijving leden:
contactpersoon vacature

De fotoclub van 
Dierdonk

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

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

 Informatie:
tafeltennis.dierdonk@yahoo.it

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
dierdonkdagen@gmail.com
Tennis Vereniging Dierdonk
Secretariaat:
Leeuwenborchweide 19,
5709SB Helmond, (514007
secretaris@tvdierdonk.nl
www.tvdierdonk.nl
Toneelgroep Maskerade
Leonie Boxstart, (510380
Horstlandenpark 44, 
5709 MB, Helmond
info@maskeradehelmond.nl

  DIERDONK
informatie: Edwin Augustijn
Wilgenroosbeek 13,
Edwin@OSDierdonk.nl
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De redactie behoudt zich het recht voor 
de aangeboden kopij, indien nodig, te 
corrigeren en/of in te korten. Opname 
van kopij betekent niet dat de redactie 
het met de strekking eens is. Anonieme 
brieven/berichten worden nimmer ge-
plaatst. De redactie is niet verantwoor-
delijk voor eventuele tekst- en zetfouten.

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

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

15 augustus.
Volgende verschijningsdatum rond:

3 september.

C O L O F O N G A Z E T
16e jaargang nr.7 - 
Editie juli/augustus 2016
Verschijnt 11x per jaar
Huis-aan-huis in Dierdonk.
Oplage 1.800 stuks.

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

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

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

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

Bezorging:
Jeroen Schoonen tel. (512886)

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

Druk: Vane Druk v.o.f.

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

Bestuur:
Voorzitter: Vacant
Secretaris: Jan van Duren
Penningmeester: Friedy  van den Reek
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Ivo Dolmans en
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Helmond

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

www.ruyssenaars-vdbroek.nl

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

• Fysiotherapie
• Manueeltherapie
• Sportfysiotherapie
•  Orthopedische

Revalidatie
• Oedeemtherapie
• Dry Needling

Fysiotherapie

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

Slijterij
Luc’s Wines & Drinks
Luc van der Horst
Mierloseweg 14
5707 AM HELMOND

T  0492 26 46 56
M  06 448 347 12
www.lucswinesendrinks.nl

CCorstiaan Stoeffe

 

info@coscom.nl
www.coscom.nl

 

CosCom

Torteltuin 9
5754 HA Deurne

Nederland
0493 - 842607

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

Computer reparatie, verkoop,
netwerk aanleg en webdesign
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K

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

Nu ook
tegel-outlet
Engelseweg 200 a 
5705 AJ  Helmond
       HTNvloerentuin

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
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K
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Duurzaamheid is een van de speer-
punten van het huidige college in Hel-
mond. Ja, en er gebeurt in Helmond al 
veel op het gebeid van duurzaamheid. 
De gemeente heeft een klimaatpro-
gramma, bedrijven zijn volop bezig 
met duurzaam ondernemen, inwoners 
ontwikkelen initiatieven, woningcor-
poraties gaan voor nieuwe woningen 
met 0 op de meter. 

We doen met z’n allen veel maar nog steeds niet genoeg om 
in 2035 volledig klimaatneutraal te zijn. De versnellingsagenda 
“Duurzaamheid” moet hier verandering in brengen, donder-
dag 30 juni j.l. was er weer een conferentie over duurzaam-
heid een vervolg op de 3 daagse conferentie van 2015. Er 
waren heel veel mensen aanwezig uit de industrie, wooncor-
poratie, gemeente en burgers. Ook op deze dag kwamen weer 
veel ideeën naar boven zoals bedrijfspanden op Hoogeind 
te voorzien van beplanting en zonnepanelen dit zou zo veel 

energie besparen en opleveren dat de wijk in Brouwhuis hier 
ook mee van kan profiteren, en het onderzoeken of het haal-
baar is windmolens te plaatsen die niet hinderlijk in het oog 
staan van bewoners binnen Helmond. Twee windmolens zijn 
voldoende om de hele wijk Dierdonk van energie te voorzien. 

Dit zijn maar enkele van de tientalen ideeën die ingebracht 
zijn. Wat zou het mooie zijn als we in 2035 geen gas meer hoe-
ven te gebruiken maar dat we onze warmte binnen krijgen via 
aardwarmte, stroom via ja je vult het maar in, we gaan voor 
een klimaatneutraal Helmond en indien mogelijk nog voor 
2035, we zijn op de goede weg.

Jan van Aert,
 fractievoorzitter Helmond Aktief

In Dierdonk is grote onrust ontstaan 
naar aanleiding van berichten dat net 
over de gemeentegrens met Gemert-
Bakel een enorme geitenhouderij zal 
worden gevestigd. Een ondernemer 
wil een geitenhouderij met 2700 melk-
geiten beginnen aan de Muizenhol, bij 
de grens tussen Bakel en Helmond. De 
omwonenden in Bakel en vele Dierdon-
kers zijn ongerust over dit voornemen. 

Zo heeft de Dierdonkse buurtvereniging ‘De Wildschaar’ een 
brandbrief gestuurd naar het College van Helmond waarin zij 
hun zorgen uitten en vragen stellen. Er wordt o.a. gevreesd 
voor een directe aantasting van de leefomgeving door over-
last in de vorm van stank. 

De omwonenden zijn echter vooral bezorgd om de volksge-
zondheid. Ook D66 Helmond maakt zich zorgen om de gezond-
heid van onze inwoners. Vele Dierdonkers zijn bang dat er met 
de komst van deze geitenhouderij een uitbraak van Q-koorts 
tot de mogelijkheden behoort. Volgens het RIVM is er name-
lijk in een straal van 5 km rondom een geitenhouder direct 
besmettingsgevaar bij een Q-koorts uitbraak. Het gebied ligt 
binnen 5 kilometer van de wijken Dierdonk, Helmond-Noord, 
Rijpelberg en Brouwhuis. De beoogde locatie ligt zelfs slechts 
800 meter van de wijk Dierdonk. Verder wijst onze fractie op 
de risico’s voor een uitbraak van ziektes die verband houden 
met intensieve veeteelt door uitstoot van fijnstof, zoals voor-
heen de Q-koorts-uitbraak en longaandoeningen. Als laatste 
heeft de vestiging van het bedrijf ook effecten op de natuur 
en het milieu. Het is echter onduidelijk wat de precieze ef-
fecten hierop zijn. D66 hoopt daarom dat dit duidelijk wordt 
door middel van een Milieueffectrapportage. Daarnaast zou 

een GGD onderzoek gedaan moeten worden naar de gevolgen 
van een grootschalige geitenhouderij op deze locatie.

Een mogelijke vestiging op deze locatie is weliswaar toege-
staan binnen het bestemmingsplan van Gemert-Bakel toe-
gestaan, maar verre van wenselijk. D66 heeft daarom vragen 
gesteld bij de provincie. Zij hebben laten weten dat dit een 
gemeentelijke aangelegenheid is. Gemeente Gemert-Bakel 
bekijkt op dit moment of de plannen voor een geitenhoude-
rij op die locatie aan de (milieu-)regelgeving voldoet. Bij de 
Helmondse bewoners uit de nabije omgeving is echter weinig 
draagvlak voor vestiging op deze locatie. D66 vindt het dan 
ook niet wenselijk als een bedrijf met mogelijke risico’s voor 
de volksgezondheid zo dichtbij bevolkt gebied wordt geves-
tigd. We houden de vinger aan de pols en zullen het college 
van Helmond aansporen om in gesprek te gaan met gemeente 
Gemert-Bakel. Voorkomen is beter dan genezen, zeker in ge-
val van ernstige infectieziekten. 

Jochem van den Bogaard
jochem.vandenbogaard@d66helmond.nl

Mogelijke geitenhouderij Gemert-Bakel: 
gevaar voor gezondheid Dierdonkers?

Duurzaamheid
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Terugblikkend op het schooljaar 
2015-2016 zijn er vele dingen voorbij 
gekomen waar we erg trots op zijn. 
Een aantal van deze belevenissen en 
activiteiten zijn al te lezen geweest 
in de Gazet. Trots zijn we ook op 
onze tussenschoolse opvang en op 
onze gloednieuwe schoolbibliotheek 
‘De Leesrups’. Erg waardevol zijn de 
vrijwilligers die zorgen dat zowel de 
bieb als de tussenschoolse opvang 
zoveel succes hebben.  

De bieb
Wat waren wij blij toen wij hoorden dat 
er een bieb op school kwam. Wat is er 
beter dan dat er veel gelezen wordt! 
Als vrijwilliger zie je veel enthousiaste 
kinderen die binnen komen en meteen 
een titel van een boek noemen dat 
ze willen lezen. Soms is het dan niet 
voorradig, want een populair boek is 
zo weg. Je ziet dan dat ze op zoek gaan 
naar iets anders en je hoort de keer 
erop dat het ook een super mooi boek 
was.
De kinderen geven elkaar ook tips over 
boeken en wat het ene kind inlevert, 
wordt meteen meegenomen door een 
ander. Als vrijwilliger zie je dat graag 
en je zou willen dat er nog veel meer 
vrijwilligers zouden komen. Mensen die 
kinderen stimuleren om te lezen en daar 
zelf veel plezier aan beleven. Je geniet 
er elke dag van!

Vrijwilliger Monique

De Leesrups
Basisschool Dierdonk heeft sinds 19 
mei een school bibliotheek: de Lees
rups. De naam is bedacht door een 
van de leerlingen. In samenwerking 
met biblio theek Helmond Peel zijn er 
kasten ingericht met boeken voor 4 tot 
12 jarigen. Alle kinderen hebben gratis 
een pasje gekregen en een tas om de 
boeken te kunnen halen en brengen. 
Iedere week komen alle groepen een 
keer aan de beurt om een bezoek te 
brengen aan de bieb. Bovendien kunnen 
ze iedere schooldag nog een half uur na 
schooltijd terecht om boeken te lenen.
De bibliotheek wordt gerund door 
vrijwilligers. We hebben een opa en 
oma, moeders en oudleerkrachten. 
Deze groep wordt ondersteund door 
personeel van bibliotheek Helmond 
Peel. Veel kinderen zijn erg enthousiast 
en na een paar weken weten we al welke 
boe ken, schrijvers, en onderwerpen 
favoriet zijn. 
Het groepje vrijwilligers is op dit 
moment nog klein. Daarom willen we er 
graag mensen bij, die een paar uurtjes 
per week kunnen besteden aan dit leuke 
‘werk’. Voelt u daar iets voor, dan kunt 
u op basisschool Dierdonk om meer 
informatie vragen. Ook kunt u contact 
opnemen via het mailadres dierdonk@
dierdonkschool.nl

namens een van de vrijwilligers

Tussenschoolse opvang (TSO)
In onze wijk is basisschool Dierdonk een 
bron van vreugde. Lieve jonge kinderen 
die er een boel vakken leren om zo 
voorbereid te zijn op de toekomst. 
Vlak bij huis, opgevangen in een warm 
team van docenten en betrokken ouders 
voor de ouderraad en de mede zeggen
schapsraad. Ook zijn er tal van ouders 
betrokken bij allerlei activiteiten die op 

school georganiseerd worden om op die 
manier de kinderen te ondersteunen.
Daarnaast blijven er veel kinderen over 
op school. Dit is een dagelijkse acti
viteit met veel variatie in het aanbod 
om het de kinderen zo aangenaam 
moge lijk te maken. Samen lunchen en 
vervolgens een activiteit uitvoeren, 
zo als vrij buitenspelen, de kookclub, 
de knutsel club, de bingoklas, het tafel
voetballokaal, de quizclub, de ballenpaal 
en de zandbak.
Voor het nieuwe schooljaar zijn wij op 
zoek naar nieuwe activiteiten bege
leiders.
Bent u gemotiveerd, geïnteresseerd, 
creatief, actief, lief voor kinderen en lijkt 
het u gezellig hierbij betrokken te zijn, 
meld u dan aan bij het overblijfteam van 
de Dierdonkschool. 
Wij willen de overblijfkinderen een fijn 
uur bezorgen en dat lukt vooral met 
genoeg vrijwilligers en goede aandacht. 
Ook personen die geen kinderen hebben 
op onze school kunnen reageren.
Het kan op maandag, dinsdag of donder
dag. Van 11.45 tot 13.00 uur 
U ontvangt hiervoor een vrijwilligers
vergoeding. 

Susan van der Gaast 0633043320 
coördinator TSO groepen 1 tot en met 4 
Maria van Woerkom  0644157520 
coördinator TSO groepen 5 tot en met 8 

Vrijwilliger op basisschool Dierdonk
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MoetNiks mededelingen

Bezoek Jan Paagman sterrenwacht
Op dinsdagmiddag 6 september om 14.00 uur vindt er voor 
deelnemers van MoetNiks een presentatie en rondleiding 
plaats in de Jan Paagman Sterrenwacht te Asten.

De Jan Paagman Sterrenwacht is een amateur sterrenwacht 
en staat open voor publiek.

Leden van de vereniging komen wekelijks samen om 
sterrenkundige onderwerpen te bespreken en elkaar te 
adviseren bij bijvoorbeeld waarnemingen met en zonder 
instrumenten. Regelmatig worden er voordrachten en 
lezingen georganiseerd. Ook kent de vereniging een aantal 
werk- en studiegroepen.

De sterrenwacht is een sterrenwacht voor het publiek 
en zet derhalve haar deuren vaak open voor mensen 
die geïnteresseerd zijn in sterrenkunde of gewoon 
eens een kijkje willen komen nemen. Op de website 
www.sterrenwachtasten.nl kunt u terecht voor actuele 
informatie en evenementen.

De sterrenwacht heeft de beschikking over een clubgebouw 
en een koepel. Het clubgebouw is de ontmoetingsplaats en 
biedt verder een  vergaderruimte, presentatieruimte, filmzaal 

en het Pieterse Planetarium dat in maart 1939 in gebruik 
genomen is. Een stukje historie en hoe het planetarium 
in Asten terecht is gekomen wordt tijdens de presentatie 
verteld. 

Met het unieke Pieterse Planetarium kan, met een 
projectiemethode, de nacht worden nagebootst en kunnen 
de bewegingen van Zon, Maan, planeten en sterren zichtbaar 
worden gemaakt. Het planetarium telt ruim 5000 sterren.

De koepel biedt plaats aan een Schmidt-Cassegrain 
telescoop met een spiegeldiameter van 35 centimeter. De 
telescoop staat op een zware equatoriale montering en is 
computergestuurd en kan zowel s’nachts als overdag worden 
ingezet. 

De vrijwilligers van de Jan Paagman Sterrenwacht ontvangen 
u graag en bieden u een circa tweeëneenhalf uur durend 
programma aan met presentatie over een astronomisch 
onderwerp in  de presentatie/filmzaal, een presentatie in het 
Planetarium en een bezichtiging in en om de koepel.

Namens vrijwilligers en bestuur hoop ik u op 6 september te 
mogen ontmoeten in onze sterrenwacht.

Elke woensdagochtend in juli en augustus om tien uur Jeu de 
Boules op de banen bij Parkzicht. Rond 11 uur koffiedrinken 
in Parkzicht.

Dinsdag 16 augustus fietstocht van ongeveer 25/30 km. We 
vertrekken om half tien bij parkeerterrein Albert Heijn.

Dinsdag 6 september bezoeken we de Jan Paagman 
Sterrenwacht in Asten, Ostadestraat 28. We gaan op eigen 
gelegenheid. (samen rijden, zelf afspreken) Vanaf half twee 
ontvangst door Harrie Eijsbouts en Peter van der Sangen. 
Dan is er een presentatie in het auditorium/filmzaal, met 
een actueel of ander interessant astronomisch onderwerp. 
Vervolgens bezoeken we het Pieterse Planetarium voor 
een presentatie en demonstratie. Tijdens een korte pauze 
is er gelegenheid voor een kopje koffie/thee en iets lekkers 

in de expositieruimte. Rond kwart over drie bezoek aan de 
sterrenwacht voor een bezichtiging van de koepel en de 35cm 
telescoop. De telescoopruimte is bereikbaar via een steile 
wenteltrap en niet voor iedereen makkelijk toegankelijk. 
Mensen die de koepel niet kunnen bezichtigen kunnen in de 
expositieruimte blijven. We besluiten met een bezoek aan 
de expositieruimte en nemen afscheid van onze gastheren. 
De kosten van deelname incl. koffie/thee en iets lekkers zijn 
€ 3,00. Opgeven bij Jeanne, Rhulenhofweide 10, tel.512516. 
Je kunt een envelop met naam, telefoonnummer en geld 
afgeven tot en met 26 augustus.

Dinsdag 13 september laatste fietstocht van dit seizoen, 
vertrek om half tien bij parkeerterrein Albert Heijn.
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Het Fotodier-seizoen is bijna ten 
einde. Vanaf 12 september beginnen 
we weer met onze eerste clubavond. 
Het afgelopen jaar hebben we veel 
verschillende onderwerpen gefoto-
grafeerd. 

In de herfst hebben we paddenstoelen 
gefotografeerd in de Ullingse Bergen, 
vlakbij Sint Anthonis. Dit bos heeft een 
paar mooie plekjes waar paddenstoelen 
in overvloed groeien. Om de padden
stoelen te fotograferen is het het 
beste om ooginoog te zijn met het 
onderwerp. Dat wilt dus zeggen, op de 
grond liggen op een matje of dekentje. 
Een bos waarin volwassen mensen 
plat op hun buik liggen, geeft een 
grappig plaatje, maar ik heb hier toch 
maar gekozen voor een foto van de 
paddenstoelen. 

Maar we hebben ook andere onder
werpen gehad. In Duisburg, Duitsland 
staat een oude hoogovenfabriek wat 
omgebouwd is naar stadspark. De 
ge bouwen en installaties zijn nog 
grotendeels aanwezig, met paden, trap
pen en bruggen voor de bezoekers. 
We zijn hier in het Landschaftspark, 
zoals het genoemd wordt, regelmatig 

geweest. Ik heb hier gekozen voor een 
detailfoto van de hoogoven. 

Een kleinschaliger, maar niet minder 
leuk alternatief op het Landschafstpark 
is StrijpS in Eindhoven. De oude Philips
gebouwen zijn opgeknapt en her
gebruikt. Nu zijn het trendy winkeltjes 
en bistro’s. In sommige gebouwen is de 
oude installatie nog zichtbaar met een 
fris likje verf, wat een hip industriële 
uitstraling geeft. 

Iets geheel anders wat we gedaan 
hebben is het fotograferen van een 
product. We hebben gebruik kunnen 
maken van een fotostudio, waar we een 
bruschetta met tomaat en mozzarella 
hebben gefotografeerd. Hier hebben 
we geprobeerd om het product zo 
appetijtelijk mogelijk vast te leggen op 
de gevoelige plaat. Daarbij hebben we 
geleerd dat licht een zeer belangrijke 
functie heeft. Ook de positie van de 
ingrediënten is belangrijk.

Het Fotodier-seizoen is bijna ten einde … 
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een terugblik …

Bij portretfotografie is licht ook heel 
belangrijk. Maar de grootste uitdaging is 
om het model zo natuurlijk mogelijk te 
laten kijken. Lastig, want iedereen weet 
dat, zodra je weet dat je gefotografeerd 
gaat worden, je gezicht een beetje 
verkrampt. We hebben die dag geleerd, 
om het model op haar gemak stellen en 
op het juiste moment te knippen.

Een paar maanden geleden werd ons 
gevraagd of we foto’s wilden maken bij 
Biking for Duchenne. Een mountainbike 
tocht in Helmond, waarvan de op
brengsten naar het Duchenne Parent 
Project gaan. Een aantal Fotodieren 

hebben deze unieke ervaring niet voorbij 
laten gaan. Wij hebben genoten van 
de mountainbikers en sportfotografie 
geoefend en de deelnemers hebben 
een mooie collectie foto’s. Zo helpen we 
elkaar een handje.

Zoals ik aan het begin al zei, is ons 
seizoen bijna ten einde. Maar nog niet 
voordat we een introductiewandeling 
hebben gehad. De vorige jaren hadden 
we een vastgestelde datum hiervoor. 
Dit jaar hebben we geen datum geprikt. 
Wanneer je tijdens de zomervakantie 
een introductiewandeling wilt, neem 
dan contact op met onze voorzitter. Hij 

zal dan in overleg een geschikte datum 
prikken. 

Contact opnemen kan via mail: 
voorzitter@fotodier.nl of via de Face
book pagina van Fotodier. 

Fotodier wenst iedereen een leuke, 
mooie, gezellige en zonnige vakantie.

Groeten Steven Langewouters,
voorzitter fotoclub Fotodier. 
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T 0492 - 661 884

WWW.HEUVEL.NL WÉRKT VOOR U

Hoofdstraat 155 - 5706 AL  Helmond  
info@heuvel.nl

DIERDONK POPULAIR!
Een greep uit de door ons dit jaar verkochte objecten. 

Door een sterk toegenomen vraag naar huizen in uw populaire wijk, 
hebben wij een groot zoekersbestand voor soortgelijke huizen.

Wellicht uw huis!

Verkoopplannen? 
Graag komen wij vrijblijvend bij u thuis om u goed en ongedwongen te adviseren.

De Kromme Geer 46 

Horstlanderpark 53

Rhulenhofweide 46

Dierdonklaan 15 

Middachtendreef 26

Singravendreef 23

Tamariskbeek 7

Parnassiasingel 21

Zonnedauwsingel 51
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Oproep 
vervoersvrijwilliger
Van: Serina Vree <s.vree@nah.nl>

Hallo,

Mijn cliënt met NAH die in 
Dierdonk woont is op zoek naar een 
vervoersvrijwilliger die haar van en 
naar de sportschool in Beek en Donk 
zou kunnen brengen op vrijdagochtend. 
Zij kan helaas geen gebruik maken van 
de taxbus ivm vermoeidheid. Zijn er in 
Dierdonk vrijwilligersinitiatieven waar 
ze eventueel gebruik van zou kunnen 
maken? 

Ik hoor het graag!

BBQ Kromme Geer

Een leuk idee is geld waard
Een belangrijke doelstelling van de wijkraad is de leefbaarheid 
in Dierdonk te bevorderen. Gelukkig worden er in onze wijk 
door veel mensen tal van initiatieven genomen om het met 
elkaar in straten en buurten gezellig te maken. De wijkraad wil 
graag een financiële bijdrage leveren aan uw buurtactiviteiten.

Wil je iets leuks organiseren om buurtbewoners bij elkaar 
te brengen, dan kunt je hiervoor van onze wijkraad een bij-
drage in de kosten krijgen.  Zo’n gezellige activiteit kan echt 
van alles zijn. Je kunt hierbij denken aan: een straatontbijt; 
een hardloopwedstrijd, een buurtlunch; een muzikale middag 
waarbij kinderen en volwassenen instrumenten bespelen; een 
high tea; een fietstocht; een straatbarbecue; een wandel-
speurtocht; maar ook het opknappen van een tuintje van een 
buur die het zelf niet meer kan; of een actie om zwerfvuil te 
verzamelen.
Er zijn drie voorwaarden om een bijdrage te kunnen krijgen: 

• Zorg dat je tenminste met 5 buurt- of straatgenoten bent, 
die meedoen.

• Dien een digitale aanvrage in: mail je verzoek met een korte 
toelichting aan: ddmijnbuurt@gmail.com  Geef daarbij aan: 
de naam en het adres van de contactpersoon en de naam, het 
doel, de datum en de locatie van de activiteit en natuurlijk je 
ibannummer met tenaamstelling. 

• Stuur na afloop een leuke foto 
met een korte beschrijving van ca. 
10 regels van wat je samen gedaan 
hebt en hoe het ervaren is, naar 
ddmijnbuurt@gmail.com. Die foto en dat verhaaltje kunnen 
we dan op de website of in De Gazet plaatsen. Vooral om 
goede activiteiten te delen en anderen te inspireren.

De wijkraad neemt snel een besluit over ingediende aanvra-
gen. Een goedgekeurde aanvrage wordt  financieel onder-
steund met een bedrag van € 50,00. Het geld wordt overge-
maakt nadat foto en verslagje van uitgevoerde activiteit zijn 
ontvangen.
Wij willen dit jaar maximaal 20 activiteiten honoreren. Wie 
het eerst komt, het eerst maalt.

Heb je een grotere activiteit of een duurder idee, dat kan. Wij 
willen graag meedenken over de uitvoering. Er zijn naast onze 
wijkraad meer dan voldoende bronnen die kunnen bijdragen 
in de kosten; Rabobank met het Wijkenfonds en het Stadslab. 
Kortom voor een goed idee is altijd geld!

Wij zien jullie ideeën graag tegemoet!

De wijkraad van Dierdonk
Jan van Gulik (voorzitter)

Wederom waren wij als Kromme Geer 
buurtbewoners nummer 52 tot en met nummer 
70 blij verrast, dat onze Dierdonkse wijkraad 
een financiële bijdrage wilde leveren aan onze 
jaarlijkse BBQ activiteit op zaterdag 28 mei 
j.l Inmiddels wonen de eerste bewoners er al 
bijna 20 jaar en nieuwe bewoners schuiven 
ieder jaar gezellig aan. Heel leuk vinden wij, 
dat onze kinderen, waarvan er al een deel zijn 
uitgevlogen maar al te graag een vorkje mee 
prikken, voor hen voelt het weer als vroeger 
samen met de buurt en buurtkinderen.

En eigenlijk is het heel simpel; de organisatie 
wisselt jaarlijks, zij prikken een datum , er gaat 

een schrijven rond  en per deelnemer wordt er 
bijgedragen. Inmiddels hebben we vorig jaar 
samen een grote party tent aangeschaft zodat 
bij slechter weer het feest gewoon doorgang 
kan vinden. Vorig jaar mochten we van de 
wijkraad ook al een bijdrage ontvangen en 
dit hebben we gebruikt voor een deel van de 
kosten voor de tent .Samen zetten we de tent 
op aan de voorkant van een huis op de oprit. De 
bestelde BBQ gaat aan en bakken maar !

Volgende jaar gaan we er gewoon weer een 
mooi feestje van maken.
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De leden van buurtvereniging “De Wildschaar” hebben de 
handen in elkaar geslagen om te proberen de mogelijke komst 
van een enorme geitenhouderij aan de Muizenhol te Bakel 
tegen te houden.

De vestiging van een dergelijke onderneming net over de 
grens met Gemert-Bakel brengt volgens ons onacceptabele 
gezondheidsrisico’s voor vele Helmonders met zich mee en 
bedreigt het leefmilieu op ernstige wijze.

De geplande geitenhouderij met maar liefst 2700 (!) geiten 
zorgt voor overlast door stank en fijnstof en - last but not 
least – ernstig gevaar voor de volksgezondheid door kans op 
besmetting met de zoönose bacterie Coxiella Burnetii. 
(Een zoönose is een infectieziekte die kan worden 
overgedragen van dieren op mensen.) 

Juist in Oost-Brabant heeft deze bacterie dood en verderf 
gezaaid onder de naam Q-koorts en heeft vele tientallen 
Brabanders het leven gekost. Daarnaast zijn er vele mensen 
chronisch ziek door geworden. Om onbekende redenen is de 
ernst van deze ziekte altijd sterk gebagatelliseerd.

Wij willen een herhaling van dit scenario voorkomen en dat 
kan maar op één manier: WEG MET DIE GEITEN!

Dit willen we bereiken door in diverse media en bij instanties 
aandacht te vragen voor deze kwestie, maar ook door de 
gemeenten Gemert-Bakel, Helmond én agrarisch ondernemer 
Knoops (bij wie overigens in het verleden al eens Q-koorts is 
uitgebroken) rechtstreeks aan te schrijven.

Ook u als Dierdonker kunt zich uitspreken tegen de komst van 
de enorme geitenhouderij.
Like onze Facebook pagina “WEG met die geiten” en plaats, 
like en/of deel berichten.
Hoe meer tegenstanders we weten te mobiliseren, des te 
groter de kans dat we erin slagen om de verantwoordelijken 
te laten afzien van dit ronduit idiote plan.
Daar, waar mogelijk, willen we natuurlijk graag samenwerken 
met onze wijkraad.

Buurtvereniging “De Wildschaar”
Contactpersoon : Willy van der Linden
Dierdonk 

Georganiseerd verzet tegen de komst van
enorme geitenhouderij vlakbij Dierdonk

Hieronder het gebied aangegeven wat volgens het RIVM direct 
besmettingsgevaar loopt bij een uitbraak van de Coxiella 
Bernetii, de veroorzaker van de levensgevaarlijke Q-koorts.  
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Bakel, 30 mei 2016

Geachte bewoner,

Wij willen u attenderen op het volgende. Aan het Muizenhol 1 
in Bakel wil de V.O.F. Knoops
– Van den Heuvel, die op Grotelseheide 4 een geitenhouderij 
exploiteren, een grootschalige geitenmelkerij oprichten/
bouwen (± 2700 melkgeiten). De woning met grond is gekocht 
onder voorbehoud dat de vergunningen verleend gaan 
worden. Deze woning met grond ligt ongeveer 800 meter 
oostelijk van de wijk Dierdonk. (zie plattegrond)

Van omwonenden van de huidige geitenhouderij en van 
andere geitenhouderijen weten we dat ze veel geur- en 
vliegenoverlast veroorzaken. Daarbij komt nog de fijnstof,  
Q-koorts en zoönosen problematiek.
In het verleden is er al veel overlast in de wijk Dierdonk 
geweest als gevolg van het bedrijf aan de Grotelseheide. 
Dit onder andere door de Q-koorts problemen die op dat 
moment heerste op dat bedrijf. Om deze reden willen wij jullie 
over de actuele plannen informeren. Het nieuw te bouwen 
geitenbedrijf komt dichterbij Dierdonk te liggen dan het bedrijf 
op de Grotelseheide.
Door deze problematiek maken wij ons grote zorgen over ons 
leefklimaat en  woongenot.

 

Mede omdat er bij enkele huidige agrarische ondernemers, in 
de directe nabijheid van het nieuw op te richten geitenbedrijf, 
nog diverse vergunningen verleend en nog niet gerealiseerd 
zijn (± 10.000 varkens), vinden wij het niet wenselijk dat hier 
bovenop nog zoveel geiten gehuisvest gaan worden.
In tegenstelling tot de varkenshouderij zijn er voor de 
geitenhouderij nog geen geur reducerende maatregelen zoals 
luchtwassers op de markt. Wet en regelgeving is er voor deze 
sector nagenoeg niet.

Binnenkort worden de concrete plannen door de Gemeente 
Gemert-Bakel behandeld/ gepubliceerd. Als bewoner van 
Dierdonk wordt u hiervan niet op de hoogte gebracht, terwijl u 
wel hinder kunt ondervinden van dit bedrijf.

Als u op de hoogte wilt worden gehouden van de voortgang 
van dit bedrijf of mogelijk een zienswijze in wilt dienen kunt u 
informatie opvragen via  klaasen.knoops@hetnet.nl.

Bezorgde buurtbewoners van Muizenhol 1
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versautomaat
van 8.00 tot 22.00 uur

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

Verhoeven- 
                Martens vofC
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laat u verrassen in onze prachtige showroom
EEN VERTROUWD ADRES VOOR HET

PLAATSEN OF LEVEREN VAN

COMPLETE BADKAMERS EN TEGELVLOEREN

Ook tijdens de zomervakantie geopend!
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Voor spitten van tuinen, Uitgraven van vijvers, zwembad 
en diversen grondwerken. 

Ook een minigraver van 70 cm breed. 

MINIGRAVER VERHUUR
M.VERHOEVEN

Hooieeuwsels 10  5761 DC Bakel   Tel: 06 53382407 
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FIETS REPARATIES
Alle reparaties aan uw fiets vakkundig 
uitgevoerd, maak een afspraak:

Ook verkoop van 2e hands fietsen.

 0492 - 55 94 28 / 06 - 481 91 606 
Edwin Raats
Damhertlaan 27
Helmond - Brouwhuis
Gratis haal- en brengservice voor Dierdonk!
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De zon schijnt. De lucht is helblauw. Een 
zacht windje kietelt de bomen. Overal 
heerst een vakantiesfeer. Vanmiddag 
komt Lolo bij Lila in de tuin spelen. De 
mama van Lila heeft voor een leuke 
picknick gezorgd! En daar zitten ze dan: 
Lolo en Lila op een groot roodwit geruit 
laken. Ze smullen van de heerlijke 

broodjes en limonade! “Wat lief van je 
mama !” zegt Lolo terwijl hij gretig naar 
een broodje kaas graait. Lila knikt. Ze 
heeft haar mond vol met een broodje 
met chocola. Rond haar mond is een 
grote chocoladestreep. Lolo giert het 
uit : “Jij hebt een chocolademond!” Lila 
neemt snel een papiertje en veegt haar 
mond schoon. Wanneer hun buik vol 
is brengen Lila en Lolo de rest van het 
eten naar de keuken. “Was het lekker?” 
vraagt mama nieuwsgierig. Lolo springt 
naar Lila’s mama en geeft haar een zoen : 
“Ja hoor, het was heel lekker!” Snel geeft 
Lila haar mama twéé dikke zoenen. 

Even later rennen Lila en Lolo door tuin. 
Ze rollen over het gras en lopen rond de 
hoge bomen. “Ik kan al tuimelen!” roept 
Lolo. En hij maakt een mooie tuimeling. 
“Dat kan ik ook ,” antwoordt Lila. En 
ook zij maakt een mooie buiteling. Dan 
proberen ze allerlei kunstjes uit op het 
gras : op één been staan, achteruit 
springen, kikkersprong, huppelen, …… 
Na een poosje vallen ze uitgeput neer in 
het gras. Lila’s buik gaat op en neer. En 
Lolo voelt z’n hart heel duidelijk kloppen. 
“Ik hou wel van de vakantie,” puft Lila. 
“Dan kun je de hele dag spelen.” “Ja,” 
zucht Lolo. “Vakantie. Ik wil graag echt 
op reis gaan. Met het vliegtuig, of met 
de auto, of met de boot, of met de 
bus….. Maar dit jaar blijven we thuis.” 
“Wij blijven dit jaar ook thuis ,” zegt 
Lila teleurgesteld. Lila en Lolo zwijgen. 
Waarom gaan ze dit jaar niet op reis? 
Naar de zee. Of naar de Ardennen. Of 
nog verder weg, naar het buitenland! 
Plots heeft Lila een goed idee : “Lolo, 

laten we samen op vakantie gaan! ” En 
ze kijkt hem met twinkelende oogjes 
aan. “Ja leuk!” roept Lolo enthousiast. 
Dan fronst hij zijn wenkbrauwen. “Maar 
hoe gaan we ? En mag dat wel van papa 
en mama?” stamelt hij. Lila schokt van 
het lachen : “Maar neen gekkerd, we 
gaan op vakantie in mijn tuin! Lijkt je 
dat iets?” “Jaaaa!” gilt Lolo. “We gaan 
op vakantie in de tuin.” Lila brengt twee 
grote koffers buiten. “Ziezo,” zegt ze 
opgewonden. “We kunnen vertrekken!” 
“Met het vliegtuig!” beveelt Lolo. 

Lolo heeft nog nooit gevlogen. “We 
vliegen naar…..” Lolo denkt na. “Naar 
Afrika!” schreeuwt hij. “Ja!” gilt Lila.” 
We gaan naar Afrika op avontuur! En 
we gaan kamperen!” Samen vliegen 
ze ,met elk een koffer in de hand, door 
de tuin. De wind waait door hun haren 
en het lijkt net of ze echt vliegen. Plots 
houdt Lolo halt. “We zijn er !” juicht hij. 
“Hoera!” schreeuwt Lila. “Nu moeten 
we onze tent opzetten.” En met de 
wasdraad van mama en enkele lakens 
bouwen Lila en Lolo hun tent. Dat is 
niet eenvoudig : telkens opnieuw stort 
de tent in elkaar. Maar de derde keer 
lukt het en even later zitten Lila en 
Lolo in hun zelfgemaakte tent. Door de 

spleetjes vallen dunne stralen licht naar 
binnen. Het is er dus niet erg donker. 
“Nu zijn we moe van het vliegen,” beslist 
Lolo. “Dus gaan we slapen.” Lila vlijt zich 
naast Lolo neer. Ze sluiten hun ogen. 
Maar niet voor lang. Pats ! Daar valt 
de tent weer plat ! Lila en Lolo kruipen 
van onder de lakens. “Dan is het nu 
ochtend!” zegt Lila. “We moeten eten 
zoeken.” Lila doet alsof ze bessen plukt 
en Lolo doet alsof hij wortels uittrekt. 
Met veel gesmak en geslurp eten ze hun 
ontbijt. “Gaan we nu op avontuur ?” 
vraagt Lolo opgewonden. “Ik wil graag 

nieuwe dingen ontdekken.” Lila knikt : 
“Natuurlijk Lolo. Loop jij maar voorop! Ik 
volg je.” 

Voorzichtig sluipt Lolo door het gras. 
Hij knijpt z’n ogen tot fijne spleetjes om 
alles beter te kunnen zien. Achter hem 
sluipt Lila. Ze kijkt aandachtig om zich 
heen in de hoop iets te ontdekken. Hun 
neus is nu heel erg dicht bij het gras. 
Ze ruiken de geur van het gras en de 

aarde. Spiedend kijken ze rond. “Stop!”, 
schreeuwt Lolo. Lila staat stokstijf : 
“Wat is er ? ” fluistert ze. “Heb je iets 
gezien ?” Lolo draait zich zachtjes om 
: “Ik zie hier een speciaal dier !” Lila 
komt dichterbij. Maar ze ziet niets. 
“Waar dan ?” vraagt Lila angstig. “Het 
is toch geen vies beest ?” Lolo wijst 
met z’n vinger naar de plek vlak onder 
zijn neus. Lila buigt haar hoofd naar 
beneden. “Een worm ! Het is maar een 
worm !” lacht ze. “Je moet doen alsof 
het een speciaal dier is !” bromt Lolo. 
Lila gniffelt : “O sorry, dat wist ik niet.” 
Dan kijkt ze hem met verbaasde ogen 
aan en zegt : “Wat een vreemd dier…..” 
Lolo neemt de worm in z’n hand. Samen 
buigen ze zich over de worm. De worm 
is roodbruin, lang en glibberig. Hij heeft 
helemaal geen poten en ook geen ogen. 
“Wil jij hem even vastpakken ? ” vraagt 
Lolo aan Lila. Lila haalt haar neus op 
: “Neen dankjewel, ik vind hem een 
beetje vies.” Voorzichtig zet Lolo de 
worm op de grond en samen met Lila 
kruipt hij verder. Hij hoopt gauw een 
nieuw dier te vinden. Maar daar is papa 
: “Lolo, Loloooo. Kom je naar huis. Het 
is badtijd.” “Hé bah, badtijd!” moppert 
Lolo. Lila en Lolo komen overeind.

“Kom je morgen terug ?” vraagt Lila. 
“Dan gaan we weer op vakantie in de 
tuin!” “Fijn ! ” juicht Lolo. “Tot morgen!” 
Lolo rent naar zijn papa. “Tot morgen!” 
roept Lila terug. “En morgen gaan we 
naar ……. Spanje !” 

Vakantie in de tuin.
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Doodles gifts op www.yoursurprise.nl      Doodles wenskaarten op www.greetz.nl.

       Oplossingen op pag 29.
Gazet juli/augustus 2016 19

pag 17 - juli kinderpag 2016.indd   19 6-7-2016   23:16:30



kwaliteit in slaapcomfort

Bernhardstraat 15    Bakel 0492 - 386 262 beversslapen.nl

ACTIE VAN DE MAAND

Bij alle insectenwering

GRATIS
advies, in

meten 

en montage

Braaksestraat 1
5709 JC Helmond

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

Laat u verrassen op onze 

nieuwe Facebook-pagina:

facebook.com/smitsensmits

*vraag naar de voorwaarden

Daarom Smits&Smits

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

HENK HUIJSMAN
O P T I E K

Schoolstraat 25
5761 BV  Bakel
Telefoon 0492-343878

Optiek

mode

op z’n

best

Oogmeting

+

Reparaties 

GRATIS

Voor BRILLEN en CONTACTLENZEN
Geopend: dinsdag t/m zaterdag
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Beste inwoners van Dierdonk

In het weekend van 9 tot en met 11 september a.s. wordt 
door de stichting Dierdonkdagen het 20e Dierdonkweekend 
georganiseerd. Het feestweekend zal dit jaar voor de 
tweede keer georganiseerd gaan worden in samenwerking 
met Parkzicht waar wij de gymzaal ook dit jaar wederom 
zullen omtoveren tot een ware feesttempel. Afgaande op 
de reacties die de bezoekers van vorig jaar op de huidige 
locatie gegeven hebben, gaan wij ervan uit dat ook deze 
editie tot een succes gaat worden. In deze feesttempel zal het 
programma voor de vrijdag en zaterdag worden gehouden. 
Voor het zondagprogramma zijn we ook dit jaar wederom een 
samenwerking aangegaan met de Tennisvereniging Dierdonk, 
zodat u dan ook op zondag terecht kunt aan het Dierdonkpark 
waar het zal bruisen van de activiteiten voor jong en oud. 
Denk hierbij aan volleyballen, een hardloopwedstrijd, een 
tennis-clinic en een springkussen en een verrassings-act voor 
de jeugd.

Wij hopen u  allen te zien op een van deze beide locaties, 
maar liever nog op alle twee.
Hieronder leest u het hele programma voor zover dit 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 20e Dierdonkweekend in de gymzaal op 
vrijdagavond of zaterdag of op zondag in het Dierdonkpark.

Met vriendelijke groet,
Hans van Rijt

Voorzitter Dierdonkdagen

Programma Dierdonkweekend 2015

vrijdagavond 9 september

Op vrijdagavond 9 september van 18.30 tot 20.30  

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

Deze disco zal zonder onderbreking overgaan in:

Dierdonk’s Got Talent
Voor Dierdonk’s Got Talent is de stichting Dierdonkdagen dit 
jaar de samenwerking aangegaan met de Dierdonkschool 
nadat dhr. Pieter van Wetten, directeur van de school en 
jurylid bij de vorige editie van Dierdonk’s Got Talent, ons 
attendeerde op het feit dat er op school veel meer talenten 
aanwezig zijn dan wij dachten. Dhr. Pieter gaat daarom 
voorrondes houden op school waarvan de finalisten een 
golden ticket krijgen om bij Dierdonk’s Got Talent in de 
spotlights te komen optreden. Daarbij zijn wij natuurlijk ook 
nog op zoek naar talent dat niet op de Dierdonkschool zit maar 
wel  woonachting is 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 9 september 
2016 in de gymzaal bij Parkzicht. Ook dit jaar zijn wij weer 
verzekerd van een vakkundige jury bestaande uit Leonie 
Boxtart bekend van Maskerade, Bram Bosmans bekend van 
Striepke Veur en Pieter van Wetten directeur basisschool 
Dierdonk. De presentatie van deze avond zal in handen zijn 
van Bart Abels bekend van o.a. Tadaa en de Helmondse 
Sinterklaasintochten.
Dit beloofd een fantastische avond te worden waarbij wij 
hopen op veel enthousiast publiek om de deelnemers aan 
te moedigen bij hun poging om het talent van Dierdonk te 
worden. 

Laat vóór 5 september 2016 weten welk talent jij bezit. 
Inschrijven kan bij voorkeur via mail: dierdonkdagen@gmail.
com of via onderstaand inschrijfformulier, in te leveren bij:
Hans van Rijt, Leeuwenborchweide 58

Dierdonkdagen 2016
20e jaargang

Inschrijfformulier Dierdonk’s Got Talent
Naam: ……………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………
Telefoonnummer: …………………………………………
E-mail: ……………………………………………………………
Talent: ……………………………………………………………
Aantal personen: ……………………………………………
Leeftijd: ………………………………………………………….
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...Dierdonkweekend
Zaterdag 10 september

Op zaterdagmorgen 10 september is het 

Knutselen voor de kleintjes
Zoals ook vorig jaar kun je jezelf lekker uitleven in de gymzaal 
en je kunsten de vrije loop laten.  Je kunt komen knutselen op 
zaterdagmorgen vanaf 10.00 uur.  

Je kunt jezelf ook weer laten schminken

Tafeltennistoernooi
Op zaterdagmiddag zal ook dit jaar weer een 
tafeltennistoernooi worden georganiseerd in de 
gymzaal door Tafeltennisvereniging Dierdonk. 
(zie de informatie elders in deze Gazet)

Zevende open Dierdonk 
Urban Street Golftoernooi

Tijdens de 20e editie van de Dierdonkdagen op zaterdag 
10 september a.s. vindt voor de zevende 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 golfclubs 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 onderweg 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 te voldoen bij aanmelding 
op zaterdag 10 september a.s.; dit is voor de balletjes en een 
consumptie. Aanvang 14.00 uur. 

Aanmelden bij voorkeur via e-mail bij:
jevincent71@hotmail.com of door middel van de 
onderstaande inschrijfstrook. 

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:
John Vincent, De Kromme Geer 59, 5709 ME Helmond
Aanmelden kan ook per e-mail via: jevincent71@hotmail.com
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9, 10 en 11 September 2016

Dit jaar zal de zaterdagavond wederom 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!!

Dit jaar hebben we ons verzekerd van een optreden door 
een Mystery Guest  welke in een tweetal sessies het 
hoogtepunt van deze avond zal gaan worden. 

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

Zaterdagavond Feestavond
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zondag 11 september 
Op zondag 11 september zal ook de jaarlijkse hard-
loopwedstrijd  voor jongens en meisjes weer worden 
gehouden op het parcours achter de tennisvereniging.

De hardloopwedstrijd begint om 11.00 uur. Je kunt je voor 
deze wedstrijd vooraf inschrijven bij de bij de organisatie 
welke aanwezig zal zijn op het terrein bij 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

Nu wij ook dit jaar weer een overeenstemming met de 
tennisvereniging hebben kunnen bewerkstelligen zal 
waarschijnlijk ook dit jaar weer op zondag een tennis clinic 
verzorgt gaan worden 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. Wie weet vindt u het geweldig om op deze 
manier uw conditie op peil te brengen /houden en overweegt 
u een lidmaatschap bij onze Tennisvereniging Dierdonk.

Op zondag 11 september zal er ook in het 20ste jaar van 
het Dierdonk Weekend voor de kinderen een extra attractie 
aanwezig zijn in de vorm van een springkussen. Ook dit jaar 
wordt het weer een spectaculaire attractie waar de kinderen 
veel plezier aan zullen beleven. Daarnaast zijn wij er ook in 
geslaagd om voor deze speciale jaargang een Balloon Artist, 
iemand die de meest fantastische creaties kan maken met 
ballonnen, vast te leggen voor deze zondag. Zorg dus dat je 
dit niet mist!

Het allerlaatste 
volleybaltoernooi op 
zondag 11 september

Dit jaar willen wij ondanks een al jarenlang dalend aantal 
deelnemende teams nog eenmaal het, in het verleden zo 
beroemde, Dierdonks Volleybaltoernooi organiseren. 

Op het hoogtepunt hebben wij ooit meer dan 50 teams 
mogen verwelkomen maar de afgelopen jaren waren er nog 
geen 10 teams meer die zich inschreven. Wij moeten hierbij 
wel een compliment maken aan die teams die toch ieder jaar 
weer geholpen hebben om het  volleybaltoernooi in stand 
te houden. Wij als bestuur hebben echter dit jaar moeten 
besluiten om na dit jaar te stoppen met het volleybaltoernooi.

We zijn dus voor de laatste keer 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.

Dit jaar hanteren we slechts één klasse, het gaat enkel om de 
gezelligheid en het plezier.

DIT JAAR IS DEELNAME GRATIS.  Om er zeker van te zijn dat 
ieder ingeschreven team ook daadwerkelijk aanwezig  zal 
zijn vragen wij echter wel een borgsom van € 25,00 welke 
na afloop van het toernooi bij het wedstrijdsecretariaat 
teruggekregen kan worden.

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

Naam team: ……………………………………………………………
Naam contactpersoon: …………………………………………
Telefoonnummer: …………………………………………
E-mail: ……………………………………………………………

Dit formulier kunt u, samen met de borgsom, inleveren bij: 
Annemarie Dolmans Waterleliesingel 23

...Dierdonkweekend
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9, 10 en 11 September 2016

Tafeltennis Dierdonk vierde in mei de 2e verjaardag. Deze 
activiteit van de wijkvereniging bestaat uit een solide kern 
van enthousiaste tafeltennissers. Nieuwe leden zijn uiteraard 
altijd welkom! 

Ons doel is het recreatief beoefenen van het tafeltennis, 
maar ook het verbeteren van de techniek en het deelnemen 
aan toernooien. Dit jaar hebben wij nog een aantal lescycli 
gevolgd en wij zijn bereid om de wijk weer uit te dagen! Wie 
gaat de tweede tafeltenniskampioen van Dierdonk worden? 
Zal het lukken om de titel in onze club te behouden? Wij zijn 
erg benieuwd!  

Tafeltennistoernooi
 10 september van 14 uur tot 18 uur 

Alle inwoners van Dierdonk en vrienden kunnen deelnemen. 
Deelname is gratis. 

Afhankelijk van de response gaan wij de volgende categorieën 
voor de single organiseren: Jeugd, Volwassene, Professionals. 
Een extra categorie wordt ter plekke georganiseerd: Double. 

Batjes en ballen 
Eigen batjes moeten eerst door de scheidsrechter 
gecontroleerd worden (hele rubbers, twee verschillende 
kleuren, dimensie noppen etc…). Mocht je geen batje 
hebben kun je een batje van ons gebruiken (5 batjes staan 
ter beschikking). Wij gebruiken celluloid ballen Donic coach 
40mm (nog geen nieuwe plastic ballen).  

Reglement
Wij spelen per wedstrijd max. 5 games (best of 5) van 11 
punten.

Prijzen, iedere categorie
1e prijs: 1 gratis cyclus van 8 trainingen bij onze club + 1 gratis 
entree voor het wijkfeest op 10 september. 
2e prijs 1 gratis entree voor het wijkfeest op 10 september. 

Inschrijving
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 4 
september terugmailen naar: tafeltennis.dierdonk@yahoo.it

Met vriendelijke groet 
Simona Castagnoli

Inschrijfformulier Tafeltennis toernooi
Naam en Achternaam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vrouw/ Man Woont in Dierdonk (j/n)
e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
telefoonnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Geboortejaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gewenste categorie single . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deelname double  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lid van een tafeltennisvereniging (j/n)
(Eventuele Naam van de vereniging) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beschikt over eigen batje (j/n)
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INBOUW
VAATWASSER
• volledig geïntegreerd
• energieklasse A++ 
• 6 programma’s
• zeer stil, slechts 44 dB 
• waterverbruik slechts 6,5 liter
• resttijdindicatie en startuitstel 
• aquastop
• SMV 86M50

Al 90 jaar uw vertrouwde 
witgoedspecialist

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

top
6M50

799,-
   euro      

849,-  

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

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

•  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

Cijnsbeemden 2,  5706 NP Helmond
Mobiel: 06-29574376,  E-mail: info@deinstallatieman.nl

INVESTEER NU
IN DUURZAME ENERGIE

plaats de Elga warmtepomp

www.deinstallatieman.nl

ERKEND
INSTALLATEUR

·��Plaats de Elga Hybride warmtepomp naast u huidige cv ketel
·  Universeel, langs u huidige cv ketel te monteren
·  Gasbesparing tot wel 60% p/jaar 
·  Snelle Terugverdientijd   
·  Ook koelen in de zomerperiode mogelijk 
·  Ideaal icm met vloerverwarming of convectors 
·  Goed voor het milieu, minder C02 uitstoot  

tot wel
 € 2.000,-subsidieregeling(vraag naar de voorwaarden) 
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Medi-Seinen: “ICH KAL PLAT ”
nieuws vanuit Medisch Centrum Dierdonk

Bloemschikcursus

Het moge duidelijk zijn dat ik Brabant 
een zeer warm hart toedraag! Ik 
ben echter een geboren en getogen 
Limburger. Graag wil ik u dan ook ver
zoeken voor een moment met mij 
te gaan staan. Ik wil namelijk enkele 
regels van het Limburgs volkslied 
voor dragen. Voelt u zich overigens 
niet geremd om uit volle borst mee te 
zingen. Goed, daar gaan we! “Waar in ’t 
bronsgroen eikenhout, ’t nachtegaaltje 
zingt. Over ’t malse korenveld, ’t lied 
des leeuweriks klinkt. Waar de hoorn 
des herders schalt, langs der beekjes 
boord. Daar is mijn vaderland Limburgs 
dierbaar oord!”. Wanneer ik dit lied 
hoor gaat mijn hart sneller kloppen. 
Graag wil ik met u spreken over hart
kloppingen.

Iedereen merkt weleens dat het hart 
sneller klopt dan normaal, bijvoorbeeld 
tijdens sporten of spanning. Meestal 
is dit onschuldig. Soms geeft dit een 
onaangenaam gevoel wanneer de hart
slag heel hoog is of wanneer het hart 
een slag overslaat.

Hartkloppingen kunnen ontstaan door 
lichamelijke inspanning, bij emoties 
of stressvolle situaties. Door roken, 
drugs gebruik, alcohol en cafeïnerijke 
producten zoals koffie, thee of energy
dranken en afslankproducten. Ook 
kun nen hartkloppingen ontstaan na 
een zware maaltijd of bij gebruik van 
be paal de medicijnen.  In feite is dit een 
normale reactie van het lichaam.

Hartkloppingen kunnen ook het ge
volg zijn van een onderliggende ziek te, 
zo als hartaandoeningen en hart ritme
stoornissen, schildklier aan doe nin gen, 
suiker ziekte, hoge bloed druk, bloed
armoede, koorts of hyperventilatie. In 
de overgang komen hartkloppingen 
vaker voor. Deze kunnen onschuldig zijn, 
maar als ze vaak voorkomen of wanneer 
u er veel last van heeft, is het toch 
belang  rijk contact op te nemen met uw 
huisarts.
 
Als het hart af en toe overslaat en de 
hartkloppingen binnen enkele minu
ten overgaan is er meestal geen pro
bleem. Raadpleeg uw huisarts bij 
hart kloppingen die voor het eerst 
optreden en niet overgaan na een 
paar minuten rustig zitten. Ook bij een 
plotseling onregelmatige hartslag en 
bij veel hinder van de hartkloppingen, 
bij angst dat er iets mis is of wanneer 
de hartkloppingen steeds erger wor
den. Neem DIRECT contact op met 
uw huisarts als de hartkloppingen 
ge paard gaan met pijn op de borst, 
kort ademigheid of benauwdheid. Bij 
duizeligheid, (gevoel van) flauwvallen, 
misselijkheid, transpireren of bleek zien. 

Uw huisarts zal proberen na een uit
voerig gesprek en lichamelijk onderzoek 
te achterhalen of er al dan niet sprake 
is van een onderliggende ziekte. Soms 
is daarvoor nader onderzoek nodig 
in de vorm van bloedonderzoek, een 
hart ilm of een 24uurs registratie 
van het hartritme. Wanneer een 

licha me  lijke oorzaak is uitgesloten, vol
staat een goede uitleg en het geven van 
leefstijladviezen. Als er sprake is van een 
onderliggende aandoening dan moet 
deze behandeld worden.

“Ik heb mien ganse lange leave gewacht, 
op d’n daag di mos koome en op de 
nacht. Op alles wat ik woj wat ik noeit 
kreeg, ’t waas te deur of te vroeg of 
te laat vur meej. ’t Is een kwestie van 
geduld, rustig wachten op de dag. Dat 
heel Holland Limburgs lult. Dat heel 
Holland Limburgs lult!” (Rowwen Heze).

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 

Houd U van tuinieren en wilt U met de bloemen iets moois 
creëren  kom dan naar onze bloemschikcursus. 

Wij  starten met een nieuwe  groep beginners in het najaar 
met 5 lessen op:

14 september, 
28 september, 

12 oktober, 
9 november en 

14 december 2016 
Kosten: 
€30,  voor leden van Groei&Bloei en €45,  voor niet leden. 
Tijdstip:  van 20.00 u tot 22.00 uur .

Locatie : Buurthuis de Fonkel
Prins Karelstraat 123  5701VL  Helmond

De docente van deze beginnersgroep is Harma de Bie.

U kunt zich voor de cursus aanmelden bij:
annelieskesselsdriessen@hotmail.com
Of bel naar 0492514548
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*Actie geldig t/m 31 augustus 2016

Mierloseweg 86, Helmond, Tel.: (0492) 53 50 66, www.driessendeverffabriek.nl

Sigma Sikkens Wijzonol

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

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

Zomaar een greep uit ons grote assortiment……

3,5 meter: €.35 / 4,5 meter: €.45

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

Tenten, Statafels, Tafels, Stoelen, Barkrukken, Verlichting, Bestek, Serviesgoed, Glaswerk, Manden,

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

Schoonheidssalon yentill

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

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

Willy van Duren
Kalmoesbeek 13
5709 PV Helmond

Uw 
schoonheids-

specialiste Aanbieding

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

Rugbehandeling, scrub,
reiniging van de huid en massage

40 minuten voor € 20,00

Juni, Juli en Augustus 2016

8 juli: Dave Vermeulen & Voltage,
       voorprogramma Funtain
15 juli: Wir Sind Spitze
22 juli: Dynamic Orchestra
29 juli: Millers Inc.
5   augustus: Bianculli Band
12 augustus: LOS Nederpopcovers
19 augustus: Q5 New Style
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Jeugdprijspuzzel. Win een boekenbon!
Afgelopen maand hadden we het vaderdag geheimschrift. 
Deze keer waren er 17 inzendingen en allen goed. De Juiste 
oplossing was “een vaderdagcadeau voor papa”. Met 17 
goede inzendingen moest er natuurlijk weer geloot worden. 
Er waren weer 3 prijzen te verdelen. Uit de goede oplossingen 
heeft Jeroen Schoonen, bestuurslid van de wijkvereniging 
3 prijswinnaars getrokken die op 7 juli een boekenbon van 
de Ganzeveer, in ontvangst genomen hebben. Op de foto’s 
hieronder de gelukkige prijswinnaars .

Van Harte Gefeliciteerd
Doe jij ook mee?
Niet gewonnen, of niet meegedaan dan krijg je deze maand een 
nieuwe kans. Deze maand hebben we een kruiswoordraadsel. 
Soms moet je hele woord weten soms hoef je slechts een 
aantal letters in te vullen. In de puzzel  staan blauwe vlakjes en 
roze vlakjes. Als je het kruiswoordraadsel hebt opgelost, dan 
zet je eerst alle letters achter elkaar van de blauwe vlakjes en 
dan die van de rose vlakjes. Dit achter elkaar is de oplossing.
De omschrijvingen

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: Zaterdag 20 augustus

Oplossing doodles spelletjespagina 19

Yora Kuijpers, Lenn van de Reek en Iris Plessens

Het kruiswoordraadsel

Horizontaal
1. Mensen, die gooien – 6. Mensen, die dammen – 11. Staat aan de hemel – 12  
Iemand die bedelt is b…laar – 13. In de .. staan – 14. ….jongen is groot – 15. Een 
graaf is een ….man – 16. Een auto in de ga..ge – 18. Hierbij leer je lezen – 21  
Kleine plaats – 24. Vier min vier – 25. De post…. brengt brieven – 27. Water 
in een ….. halen – 29. … zeg je? – 30 Op een ….. rijden – 31. Ik moet me nog 
aankl…. – 34. Het water is ..kendheet – 35. een som afm…. – 36. Dit wordt een 
vlinder 39. ..leboog –  41. Iets kopen bij een winke…. – 44. Iemand die weeft 
–  46. Er geen … in hebben –  48. Deel van een trap – 50. Je huid insm…. – 52  
Iets in de …. steken – 54. Een ring is een ….aad – 55. Delen van een woord – 58  
Niet ver is dicht… – 59. Een reep cho….de – 60. Hier kampeer je in – 61. Een 
auto in de gara.. – 63. Een tas dra… - 64. Hij was ziek, maar is nu g…zen – 66  
Tien keer honderd – 67. Mensen die stelen.

Verticaal
1. Ik heb het goed ……. – 2. Hij zit .. school – 3. Zo dom als een …. – 4. Soort 
bloemen – 5. ……ballen gooien – 6. Ik….snoep uit – 7. Een slang – 8. een 
burge…ter – 9. Hij deed het niet ..pres – 10. Mensen, die staken – 17. Geen rijke 
– 19. Een dier met een huisje op zijn rug –  20. Een ….graaf maakt foto’s – 22. 

kan buiks...ken –  32. Vis vangen met een schep… –  33. Iets wegschieten met 
een kata…t –  37. Zit in een appel – 38. Zwemmen in het ……. – 39. Je moet het 
weer inl….en –  40. Met de …. omhooggaan – 42. Wij gaan op school…. –  43. 
Mensen die op schapen passen –  45. .. was eens –  47. Niet welles –  49. Ik ben .. 
klos –  51. Iets door twee ….. –  53. Gedroogde druif –  55. Ik kijk op mijn hor…. 
–  56. Hier bijt je mee –  57. Een …. brood –  62. Ond..delijk – 65. Zegt een geit.

Verticaal

Horizontaal

Gazet juli/augustus 2016 29

pag 17 - juli kinderpag 2016.indd   29 7-7-2016   17:45:48



Quizzers van Dierdonk!
3de editie van de Dierdonkquiz is!

Houdt 8 oktober 2016 vrij in uw agenda!

De vragen zijn bijna klaar 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. Wij 
hebben dit jaar gelukkig versterking gekregen van enkele 
vrijwilligers uit onze wijk. 

Voor jullie als Quizfanaten gaat het nog 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.

We hebben inmiddels de eerste inschrijvingen mogen 
ontvangen en tot onze vreugde hebben wij mogen 
constateren dat er weer enkele nieuwe teams zijn die dit jaar 
voor de eerste keer meedoen met de Quiz. 

Heeft u vorig jaar de Quiz echter gemist, grijp dan nu uw kans 
om net als de reeds ingeschreven teams mee te dingen naar 
een mooie prijzenpot en de eeuwige roem.

Iedereen mag meedoen. De vragen zijn zeer divers en op te 
lossen door zowel jong als oud.

Ervaring heeft geleerd dat een team toch wel minimaal uit 6 
of meer personen moet bestaan. De avond begint om 19.00 
uur met het afhalen van de vragen in Parkzicht en om uiterlijk 
23.30 uur moet het ingevulde quizboekje in Parkzicht weer 
worden ingeleverd.

Met wie u samen een team vormt is geheel uw eigen keuze 
dit kan b.v. met familieleden, buren, vrienden, collega’s of 
vereniging zijn. Het enige wat wij als organisatie verplicht 
stellen is dat u zich die avond op een adres in Dierdonk 
bevindt. 

Wij zullen n.l. net zoals afgelopen jaren ieder team met een 
bezoekje vereren.

Heeft u een eigen ondernemen of bent u lid van een 
vereniging en wilt u de DierdonkQuiz financieel ondersteunen 
dan kan dit door een donatie van slechts € 25.00. 

Wij stellen hier tegenover dat het logo of de naam van uw 
onderneming of vereniging vermeld wordt in het Quizboekje 
en uw naam zal tijdens de prijsuitreiking vernoemd worden.

De prijsuitreiking zal dit jaar tijdens een gezellige avond in 
Parkzicht op 29 oktober 2016 gehouden gaan worden. Wij 
zorgen dan voor de juiste ambiance en een gezellige sfeer.  

Zet deze twee data dus alvast op de kalender 8 oktober 
quizavond en 29 oktober de prijsuitreiking.

Inschrijven kan via ons mailadres: Dierdonkquiz@gmail.com. 

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

Met vriendelijke groet,
Quizteam Dierdonk

Inschrijfformulier Dierdonk Quiz 2015
Wij willen deelnemen aan de Dierdonk Quiz.
(Evt. originele groepsnaam)

Naam: ………………………………………………………….

Bezoekadres:…………………………………………………...

Telefoon:……………………………………………………….

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

Nieuwsblad voor Dierdonk30
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Zomaar een dagje: Dierenkliniek Brouwhuis

‘Zomerpret’
De zomer is weer in aantocht; het 
zonnetje schijnt; iedereen gaat met 
het lekkere weer naar buiten en geniet.  
Honden vinden het vaak heerlijk om 
lekker door het bos te lopen en katten 
om in het gras in de zon te liggen. Ook 
gaan veel dieren met hun eigenaren 
mee op vakantie. Omdat niet alleen wij 
en onze huisdieren van het lekkere weer 
genieten maar ook  ziekteverwekkers als 
teken, vliegen en andere parasieten in 
deze periode hun slag slaan hebben we 
wat tips en uitleg voor u opgesteld. 

Om met uw dier naar het buitenland 
te reizen zijn binnen de Europese Unie 
een geldig Europees Dierenpaspoort, 
een geregistreerde chip en een geldige 
rabiës (hondsdolheid) enting nodig. 
Als uw dier nog nooit tegen rabiës 
geënt is of de enting verlopen is dient 
u er rekening mee te houden dat de 
enting minimaal 3 weken voor vertrek 
toegediend moet worden. Voor landen 
buiten de EU gelden soms extra 
maatregelen zoals ontwormen of een 
gezondheidscertificaat. Op de site 
van het LICG (www.LIGC.nl) kunt u die 
voorwaarden terugvinden of u belt naar 
onze kliniek voor informatie. 
Voordat u op reis gaat, met name 
naar zuidelijke landen, zijn er een paar 
ziektes die u goed kunt voorkómen bij 
uw huisdier. De belangrijkste zullen we 
doornemen: 

Leishmania is een parasiet die in het 
bloed voorkomt en die wordt over
gedragen door zandvliegen. Deze ziek
maker komt met name in het Middel
landse Zeegebied voor. Als een dier 
be smet wordt kan het soms jaren duren 
voor de symptomen zichtbaar wor den. 
Een infectie kan resulteren in ernstig 
nierfalen, huidklachten (bul ten) en ge
wrichts problemen. Een geschik te spot
on druppel in de nek of een protector
band kunnen de vliegjes afweren en zo 
infectie voorkomen. 

Ehrlichia en Babesia zijn ook allebei 
parasieten en worden overgedragen 
door teken. Beiden besmetten ze bloed 
cellen en kunnen ernstige bloed af
wijkingen veroorzaken, resulterend in 
bloed armoede, futloosheid, immuun
suppressie en slechte stolling van het 
bloed. Deze aandoeningen zijn bin nen 
enkele weken tot maanden na be
smetting zichtbaar. Belangrijk is om elke 
dag uw dier goed op teken te controleren 
en deze ook te verwijderen. Daarnaast 
kan een afweermiddel tegen teken een 
goede bescherming bieden. 

Dirofilaria immitis, ook wel hartworm 
genoemd, wordt overgedragen door 
mug gen. Het type mug dat deze worm 
bij zich draagt komt (vooralsnog) niet 
in Nederland voor, maar wel in war
mere gebieden. Zoals de naam als doet 
ver moeden gaat deze worm in het 
hart zitten en kan hartklachten ver
oorzaken. Ook hier kan een spoton 
drup pel of een protectorband voor
komen dat de muggen prikken. Om 
de beste bescherming te bieden kan 
het verstandig zijn om voor vertrek te 
ontwormen met een geschikt middel 
(niet alle ontworming werkt ook tegen 

hartworm) en dit een maand na terug
komst nog eens te herhalen. In de VS is 
dit een groter probleem dan bv vlooien.

Rabiës en Hondenziekte zijn virussen 
die gelukkig in Nederland dankzij sterke 
vaccinatie programma’s niet meer voor
komen. In verschillende delen bin nen 
en buiten Europa komen deze ziektes 
echter nog wel voor. Soms zien we bij
voorbeeld Hondenziekte of een van de 
bovengenoemde aandoeningen wel bij 
ge ïm porteerde dieren (bijv. uit buiten
landse asiels). Beide virussen geven 
ernstige klachten die in het ergste geval 
zelfs dodelijk kunnen aflopen. Vacci
naties bijhouden is daarom belang rijk.

Concluderend: als u uw dier mee op 
vakantie neemt zijn de volgende stappen 
belangrijk:
• Zorg er op tijd voor dat de reis docu

menten en vaccinaties uptodate zijn;
• Behandel uw huisdier met een middel 

tegen teken, zandvliegen en muggen, 
bijvoorbeeld met een goede druppel 
of protectorband;

• Om helemaal te beschermen tegen 
infectie met hartworm kunt u voor
dat u vertrekt ontwormen met een 
hiervoor geschikt middel en een 
maand na afloop nogmaals herhalen 
met datzelfde middel.

Wij wensen u alvast een fijne vakantie en 
mocht u nog vragen hebben dan kunt u 
gerust contact opnemen met de kliniek!

Evianne Drijver
Dierenarts Dierenkliniek Brouwhuis
Wilt u meer weten over dierenkliniek 
Brouwhuis kijk dan op: 
www.dierenkliniek.com of volg ons op 
Facebook
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Wallsteijndreef 1  5709RT Helmond
0492 847248   06 10499033 

www.skynshuidcoach.nl

Gezichtsbehandelingen

Anti Aging

Acne-behandelingen

Waxing

Make Up

Epileren

Verven wimpers en wenkbrauwen

Exclusieve Parfums

Dermalogica  //  Absolution  //  Lycon Wax //  Marc Inbane  

Carner Barcelona  //  O�cina delle Essenze  //  Nobile1942  //  Coola  

Jane Iredale make-up

Bij aankoop van

2 Dermalogica

zonproducten een 

Strand of Yoga tas 

cadeau!

Bij elke bronzer van 

Jane Iredale een 

gratis Fanbrush!

Het Mooiste Groen

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

www.tuincentrumdebiezen.nl

KLEDINGREPARATIE
Ger van Hout

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

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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"Noem de jaargetijden eens
op. Klaas?" Vraagt de onder-
wijzer. "Voorjaar, herfst en 
de winter." 
"En waar blijft de zomer?" 
"Dat heb ik me dit jaar ook 
afgevraagd, meneer!" 

Zomer
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De hobby van … Ger van Hout … lezen! 
Opnieuw vragen we een van de men
sen achter de advertenties in ons 
wijk magazine naar hun hobby of vrije
tijds besteding. Dit keer Ger van Hout, 
gediplomeerd coupeuse/costumière 
die kle dingreparaties verzorgt.

Warme dag
Op een zeldzame droge, warme en 
zonnige dag in juni (was het de enige 
dag die aan alle drie deze criteria 
voldeed?) werd ik hartelijk en gastvrij 
ontvangen op het bloemrijke balkon van 
Ger van Hout en haar man Fred. Het zou 
een aangenaam gesprek worden.
Ger adverteert al een aantal jaar 
in de Gazet. Ze heeft er een mooie 
klantenkring door opgebouwd vertelt 
ze. Het ligt natuurlijk voor de hand 
wat de hobby van Ger is: naaiwerk. En 
toch, ook al is haar bedrijfje ontstaan 
vanuit haar hobby, er is een nóg grotere 
passie van Ger: lezen! Mijn mond valt 
open als ze me zegt dat ze duizenden 
boeken heeft gelezen. Even denk ik dat 
het onmogelijk waar kan zijn maar als 
je gaat rekenen: ze leest minstens 1 
boek per week en voordat ze haar eigen 
onderneming startte waren dat er wel 
3 per week. Met een gemiddelde van 
2 per week, 52 weken in een jaar, maal 
een jaar of 60 lezen kom je al snel op 
ruim 6000 boeken! Zelfs al mocht deze 
berekening te ruim zijn: duizenden 
boeken is niet overdreven dus.

Internetbestellingen 
Als ik haar vraag welk genre boeken ze 
graag leest zegt ze me dat ze van heel 
erg veel soorten boeken houdt maar 
niet van flutromans. Sciencefiction trekt 
haar ook niet aan, of wazige boeken. 
Ze houdt van concreet. Historische 
romans hebben daarom, naast trillers, 
haar bijzondere belangstelling. Ze volgt 
krantenartikelen en tv-uitzendingen 
over boeken met aandacht. De tv-
rubriek bij DWDD, waarin maandelijks 
vier boekhandelaren een boek aan-
prijzen, heeft haar al vele mooie lees-
uren opgeleverd. Via de website van 
de bibliotheek reserveert ze snel een 
aangeprezen boek. Ook als ze kennissen 
of familie hoort praten over een boek 
maakt ze een aantekening om het boek 
in de bibliotheek te bestellen.

Tennis
Waar haalt Ger al die tijd vandaan om 
zoveel te lezen? Tv-kijken interesseert 

haar maar matig. Haar man Fred is een 
echte sport-kijker. Bijna alle uitgezonden 
sportwedstrijden volgt hij. Tennis heeft 
zijn bijzondere belangstelling en dan 
wil Ger heel soms wel even met hem 
meekijken. Dat komt doordat ze beiden 
deze sport al jarenlang bij HTV spelen. 
Eigenlijk is dat ook een veel beoefende 
hobby. 

Diploma’s
Knap dat ze, naast haar eigen onder-
neming, zo veel kan lezen. Haar thuis-
bedrijf heeft ze zelfstandig opgezet. 
Toen Ger na 30 jaar afscheid nam 
van haar werkgever Artex had ze nog 
energie genoeg. Haar dochter raadde 
haar aan iets te gaan doen met haar 
hobby. Al jong had Ger interesse 
gekregen in het maken, her- en ver-
stel len van kleding. Ooit bleek een 
patroon van een kledingstuk niet voor 
handen. Dat stimuleerde haar om zich 
meer in het vak te gaan verdiepen om 
zelf patronen te kunnen maken. Ze ging 
lessen volgen op de Modevakschool 
“Instituut Cuppens- Geurs” bij Riet 
Spoormakers en diens dochter Martie.  
Ger van Hout haalde al haar diploma’s. 
Familie en vrienden wisten haar voor 
naaiwerk te vinden en dat resulteerde 
vaak in een huis vol bloemen en choco-
lade die ze als bedankje kreeg. Riet 
en Martie Spoormakers hebben Ger 
later, bij het opstarten van haar eigen 
onderneming, met wijze raad bijgestaan 
over prijslijsten etc.

Voorkeuren
Maar het lezen bleef dus altijd. Gevraagd 
naar titels van bijzondere boeken noemt 
Ger onmiddellijk het boek Mijn hart van 
hout van Sarah Stovell, een treurige 
geschiedenis van een slavin in het 
Amerika van 1854. Een erg leuk boek 
vond Ger De vrouwenslagerij van Ilja 
Gort, over vrouwen die een slagerij in 
een Frans Pyreneeëndorpje bestieren. 
Ook verslond Ger de 4 delen van De 
Stam van de Holenbeer, van Jean M. 
Auel, een roman die zich afspeelt in de 
prehistorie. En ze geeft opnieuw blijk 
van maatschappelijke betrokkenheid 
als ze zegt: ”Iedereen zou eigenlijk nu 
het boek Papagaai vloog over de IJssel 
van Kader Abdolah moeten lezen. 
Dit verhaal, over asielzoekers die in 
Nederland hun bestaan opbouwen, zou 
veel mensen de ogen kunnen openen 
over wat een vlucht naar een totaal 
ander land betekend”. Zij en ik delen 
een voorliefde voor deze van oorsprong 
Perzisch-Iranese schrijver.

Creatief
Lezen verrijkt. Het maakt je wijzer en 
creatiever. En die creativiteit gebruikt  
Ger van Hout bij het her- en verstellen 
van kleding voor haar klanten dat veelal 
uit aanpassen en moderniseren van  
kledingstukken bestaat. Hoe het moet 
worden is niet altijd meteen duidelijk. 
“Laat maar een paar dagen hier”, zegt 
Ger dan, “dan kom ik wel op een mooi 
idee…”.l

Mirjam van der Pijl
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Peuterochtend bij KDV De Bereboot

U I T N O D I G I N G 

Kom jij ook naar de Peuterochtend
bij Kinderdagverblijf De Bereboot?

Hallo, Ik ben Puk. Ik ben het vriendje van de kinderen van De 
Bereboot.
De zomer komt er weer aan. Dat vindt Puk maar al te fijn 
want dan kan hij samen met de kinderen buiten plezier 
maken. Puk vindt het leuk als jullie ook mee komen doen. 
Wij hopen dat jullie hierbij allen aanwezig zijn. Dus neem je 
papa/mama, opa/oma mee en kom twee gezellige ochtenden 
naar De Bereboot om samen met Puk en de kinderen zomerse  
activiteiten te doen.
   
Alle peuters van 2-4 jaar zijn van harte welkom!!

Zomerse activiteit met zand en water
Datum: 21 juli 2016  Tijd: 10.00 – 11.00uur  
Locatie: KDV De Bereboot
 
Knutsel je eigen vlieger/schminken
Datum: 25 juli 2016  Tijd: 10.00 – 11.00uur
Locatie: KDV De Bereboot

Zien we jullie dan? 
Wil je er bij zijn, laat het ons dan even weten via: 
kdv@bereboot.nl
KDV De Bereboot, Adres: Oude Dierdonk 1, 5703 JV Helmond.  
Tel: 0492- 528291
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Hierbij zend ik jullie enkele foto’s die ik maakte in de plasjes 
in het pas gerenoveerde gebied bij de Aa aan de rand van 
onze schitterende wijk Dierdonk. Het betreft een lepelaar 
die daar liep te foerageren en dit mag best als heel bijzonder 
worden beschouwd. Het geeft in ieder geval aan dat het 
gebied zich goed ontwikkelt en dat het heel snel kan gaan 
met de (terug)komst van bijzondere soorten als een gebied 
wordt teruggegeven aan de natuur. Een bewijs ook dat de 
langdurige intensieve werkzaamheden om het riviertje in zijn 

oorspronkelijke bedding terug te brengen en meanders aan te 
leggen effect sorteren.

Ik zou het leuk vinden als jullie deze foto’s, of een van deze 
foto’s in de volgende Gazet afdrukken zodat de wijkbewoners 
zich nog meer bewust worden van de prachtige omgeving 
waarin ze wonen.

Met vriendelijke groet,
Ad van Duren

Bijeenkomst Bakelse Bossen 25-05-2016

Lepelaar in Dierdonk

Op woensdag 25-05-2016 is er in wijkhuis De Brem (Rijpel-
berg) een 2de bijeenkomst geweest, georganiseerd door 
Belangengroep Rijpelberg. 
Aanwezig waren afgevaardigden van Belangengroep 
Rijpelberg, gemeente Helmond, stadswacht Helmond, 
Brabant Water (voorheen WOB), wijkraad Dierdonk, bewoners 
van Helmond oost, Rijpelberg, Dierdonk en hondenwerkgroep 
“Hart voor honden Dierdonk”. 

De bijeenkomst was op de 1ste plaats georganiseerd op 
verzoek van Belangengroep Rijpelberg omdat vanuit de 
wijk vragen zijn gesteld of er in de Bakelse bossen “iets” 
georganiseerd kan worden voor honden. 

De eerste vraag was aan de stadswacht. Waarom zijn er 
in april/mei in de Bakelse bossen door stadswachten (in 
opleiding) hondenbezitters gewaarschuwd om de hond aan 
te lijnen?Het blijkt dat aan de wijkagent in Dierdonk een 
bijna bijtincident is gemeld. Hierop is door de stadswacht 
gereageerd om de aanlijnplicht te handhaven. De bekeuring 
kan tussen de € 90,- en € 140,- liggen, het bedrag wordt 
bepaald door de ernst van de situatie. Er zijn overigens in de 
Bakelse bossen geen bekeuringen uitgedeeld. 

Brabant Water stelde voor, om als pilot van 1 jaar, 2 kleine 
zones in de Bakelse bossen aan te wijzen waar honden 
los mogen lopen. In de rest van het bos zou aanlijnplicht 
gehandhaafd blijven. Dit is met het oog op wat in de toekomst 
het beleid in Nederland wordt. Brabant Water is niet van plan 
iets te veranderen in de de ATB route. 

Hondenwerkgroep “Hart voor honden Dierdonk”is tegen het 
opdelen in zones van het Bakels bos, nu en in de toekomst 

en voor het handhaven van de aanlijnplicht en heeft haar 
standpunt aan Brabant Water gemeld. Het bos is te klein om 
ook nog eens in zones te worden opgedeeld en gezien het 
aantal recreanten in het bos zijn er relatief weinig incidenten 
gebeurd. Dit werd ook beaamd door Brabant Water, de 
stadswacht en het is te lezen in een verslag van Tourclub ‘81 
(www.tc81.nl/page7 en te lezen op facebook “Hart voor 
honden Dierdonk”) Op 15-06-2016 om 19. 30 is er vanaf 
het Sjef de Kimpepad een delegatie die gaat bekijken waar 
de loslaatzones zouden kunnen komen. Belangstellenden 
kunnen zich hierbij aansluiten. 

“Hart voor honden Dierdonk”wil het bos voor alle recreanten 
veilig houden door niets aan het huidige beleid te veranderen. 
Door de aanwezigheid van de vele wandelaars met honden is 
er een grote sociale controle in het bos. Zonder deze sociale 
controle is de kans op calamiteiten veel groter. Gemeente 
Helmond staat landelijk al op de 11de plaats in de Algemeen 
Dagblad misdaadmeter. Laten we Helmond niet nog onveiliger 
maken! 

Voor meer informatie over dit onderwerp kijk op facebook 
“Hart voor honden Dierdonk” onder “Veiligheid en sociale 
controle Bakelse bossen”, “Gebruik van de mountainbikeroute 
Bakelse bossen”, “Gebruik maken van de hele Bakelse bossen” 
en “Handhaving hondenaanlijnplicht en etiketten wandelaars/
mountainbikers in de Bakelse bossen”. 

Hondenwerkgroep 
“Hart voor honden Dierdonk”

Veronika Tuip, 
Nicole Verstappen-van den Hurk
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Kaak 11 | Milheeze | www.nederheide.nl  

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

en verkeersbegeleiding nodig is. In dat geval is de entree slechts €4,- p.p. 
Kinderen t/m 12 jaar altijd gratis toegang

Dagelijks geopend van 11u tot 20u

STRANDBAD NEDERHEIDE

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

Het is weer genieten
van dagelijks verse

mosselen
bij:

 

   KLAAR TERWIJL U WACHT

 
EXTRA SLEUTEL

ook autosleutels met

startonderbreker

VAN TIEL
BAKEL

Weet u het al

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

 

 

 

TOT  Z I E N S  I N  B A K E L!!

f i j n e  v a k a n t i e

Voor uw frietwagen-catering 
op locatie 

Johan Slegers

info@johanslegers.nl
Tel. 06 537 604 75

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
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Vooruitblik Annatheater
VERWACHT IN OKTOBER: 
Productiegroep Jeugdtheaterschool 
Annatheater speelt: “Richard” naar het 
stuk Richard III van Shakespeare.

De toneeltekst van de 400 jaar geleden 
overleden Shakespeare is naar onze tijd  
bewerkt en is geschikt voor iedereen 
vanaf 10 jaar. 

regie:  Lavínia Freitas Vale Germano
data voorstellingen:  zaterdag 8, zondag 
9, vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 
oktober.

aanvang: vrijdag en zaterdag: 19.30 uur,  
                 zondag 15.00 uur
entree: kinderen/jongeren € 8,00,
               volwassenen € 10,00
reserveren: reserveren@annatheater.nl, 
tel. 06-28104333
Het Annatheater is gelegen op 1 
minuten loopafstand van het NS-station 
Helmond.
Het adres is Floreffestraat 21a, 
Helmond. Telefoon: 0492-475255
info@annatheater.nl 
www.annatheater.nl

Stichting Draaiorgels Helmond
Zondag 7 augustus van 13.30 tot 16.30 uur nostalgische 
dansmiddag .
In Mei zijn de Carat concerten weer begonnen op de 
zondagmiddag. Reden voor ons om het voor wat betreft 
concerten rustig aan te doen. Om niet helemaal zonder 
aanvullende activiteiten te zitten tijdens deze periode hebben 
we weer een aantal nostalgische dansmiddagen vastgelegd 
in het programma. 7 augustus alweer de 3e uit de reeks. Van 
13.30 tot 16.30 kunnen de voetjes van de vloer op de klanken 
van de “goude oude” van DJ Gerrit en ook onze dans- en 
kermisorgels zullen aansporen om zich op de dansvloer te 
begeven. De entree is gratis

Zondag 4 september van 15.30 tot 17.30 uur het 2e concert 
van de Brandweerkapel
In april hadden we ze al te gast, maar ze hadden beloofd om 
terug te komen. 4 september is de dag. De brandweerkapel 

Helmond bestaat uit 16 personen en werd in 1981 opgericht. 
Een groepje muzikale brandweerlieden stond aan de 
grondvesten van de kapel. Hun eerste repetities vonden 
plaats in de voormalige brandweerkazerne aan de Torenstraat 
36a, de huidige Gaviolizaal en huisvesting van Stichting 
Draaiorgels Helmond.  De entree is gratis!

Gratis Toegang
De entree tijdens de openingstijden gratis, echter vragen 
wij wel een donatie achter te laten in onze orgelpijp. De 
Gaviolizaal is te vinden aan de Torenstraat 36a te Helmond 
(tegenover AlbertHeijn XL) Open op Za en Zo 13.00 -17.00 uur 
en op afspraak. Zie ook: www.draaiorgelshelmond.nl info: 
info@draaiorgelshelmond.nl   of bezoek ons ook op facebook:
https://www.facebook.com/draaiorgelshelmond?ref=hl
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Wethouder De Leeuw drinkt water met 
de allerkleinsten
Op vrijdag 3 juni heeft wethouder 
De Leeuw om 10.30 uur op terrein 
van Spring BSO De Beestenbende, 
de opening verricht van het project 
Drink Water! campagne van Jong 
Helmond Lekker Gezond. Zij biedt 
kinder dag verblijforganisaties Spring, 
Kidsvillage en Korein officieel de eerste 
drinkwaterpakketten aan. Daarnaast 
zingt zij samen met de kinderen van psz 
en kdv de Bundertjes, psz Kruimeltje en 
psz en kdv Mozaiek het drinkwaterlied. 
Daarna mogen de kinderen eindelijk hun 
ballon loslaten en gaan 100 ballonnen 
de lucht in.

Na de officiële opening waarbij ook een 
tiental genodigden vanuit Zorgboog, 
ziekenhuis, JOGG ( Jongeren op Gezond 
Gewicht) en GGD aanwezig is, gaan 
ouders, kinderen en pedagogisch 

mede werkers allerlei waterspelen doen. 
Er worden waterballonnen gegooid, 
water tekeningen gemaakt, gekeken wat 
kan drijven en wat niet en natuurlijk 
bellen geblazen. Kinderen en ouders 
hebben een fijne ochtend. Natuurlijk 
is er ook een tafel waar iedereen 
water kan drinken, ook in allerlei 
fruitsmaakjes, door er in de kan wat 
aardbeien, meloen of peer aan toe te 
voegen. 

Met het overhandigen van de drink
waterpakketten geeft wethouder 
De Leeuw het startschot voor de 
DrinkWater! campagne met de 
boodschap ‘Water, het beste voor 
je kind’. Gemeente Helmond vindt 
het belangrijk dat jonge kinderen 
leren water drinken. Water is 
overal beschikbaar en een gezonde 
dorstlesser zonder calorieën. Naast de 
kinderdagverblijven en peuterspeel
zalen in de aandachtswijken, zullen ook 
de consultatiebureaus, het Elkerliek 
zieken huis en de bibliotheek deelnemen 
aan deze campagne.

De kinderdagverblijven en peuter
speel zalen, de consultatiebureaus 
en het Elkerliek zieken huis gaan 

gezamenlijk de ouders stimuleren 
om hun kind vaker water te geven. 
Gedurende de hele maand juni 
zullen bij de kinderdagverblijven en 
peuterspeelzalen verschillende activi
teiten worden georganiseerd rondom 
dit thema. Daarnaast wordt er vanaf 
3 juni alleen nog water geschonken 
in plaats van sap. Met deze overstap 
naar water wordt bijgedragen aan de 

doelstelling van Jong Helmond Lekker 
Gezond om het drinken van water weer 
de normaalste zaak van de wereld te 
laten zijn.  

Stichting Jong Helmond Lekker Gezond 
is een unieke alliantie van bedrijven en 
organisaties uit de voedingsindustrie, 
de zorg, het onderwijs en de sport. Zij 
zetten zich samen in om het overgewicht 
bij de Helmondse jeugd te voorkomen 
en maken gebruik van het landelijke 
programma JOGG (Jongeren Op Gezond 
Gewicht). Voor meer 
informatie zie www.
jhlg.nl. 

Waterdrinken bij kinderopvang Spring
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Nieuws van onze wijkagent: 

De zomervakantie staat weer voor de 
deur!
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 wel iemand thuis is en schrik 
zo inbrekers af. Hoe? Experts geven 
hieronder  tips over wat je kunt doen: in 
en om je eigen huis, met je buren en in 
je eigen straat.

De preventietips voor in en om het huis
1. “Doe je deur op slot als je niet thuis bent 

of gaat slapen. Daarnaast de 3L’s: Licht, 
Lawaai en Lang werken, 3 dingen waar de 
inbreker een hekel aan heeft.

2. “Een bewoonde indruk kan je creëren 
door bijvoorbeeld een tijdschrift, een half 
glas thee en een koekje met een hap er uit 
op tafel. Of zet niet alleen het licht maar 
ook de radio aan als je even weg bent.

3. “Leg je nieuwe laptop niet  voor het raam. 
Inbrekers krijgen daarmee een ga ran ti e 
dat er iets waardevols te halen is.”

4. “Zorg tijdens de donkere dagen dat jouw 
woning een bewoonde indruk heeft als je 
weggaat. Door bv verlichting aan te laten 
of door elektrische waxinelichtjes aan 
te zetten. Het flikkeren van deze lichtjes 
zullen mogelijke daders associëren met 
aanwezigheid van mensen.”

5. “Sluit ook de schuur goed af. De tools om 
in te breken, zoals een schroevendraaier, 
komen vaak uit de buurt van de woning. 
Want wanneer een inbreker met deze 
spullen op straat aangesproken wordt 
heeft hij wel wat uit te leggen. Vandaar 
dat hij deze liever uit de schuur van (de 
buren van) het slachtoffer haalt.

6. “Berg kostbare spullen uit het zicht op. 
Neem je tas met geld en sleutels bijvoor
beeld mee (naar boven) als je gaat slapen. 
Inbrekers hebben geen tijd om het hele 
huis te doorzoeken, ze kijken als eerste op 
logische plaatsen.”

7. “Laat een kamer (met inkijk) rommelig 
achter (dat scheelt je zelfs tijd), en het lijkt 
alsof je thuis bent.”

Tips voor het betrekken van je buren
1. “Bewoners zijn te beschouwen als de 

eerste verdedigingslinie tegen inbraken. 

Meer dan professionals kunnen burgers 
24 uur per dag situaties signaleren. En ze 
kunnen verdachte per so nen aanspreken 
of ingrijpen bij verdacht gedrag.”

2. “Laat aan je buren weten als er bij jou 
is ingebroken. De kans dat een inbreker 
terugkomt in de buurt is groot. Hij kent de 
huizen en de buurt.”

3. “Als je op vakantie bent, vraag de buren 
of zij hun tweede auto op jouw oprit 
willen parkeren.”

4. “Ingebroken bij je buren tot 50 meter van 
je woning? Schaf een huisalarm aan met 
door schakeling op je eigen GSM. Bijna 
20% kans dat het werkt om in braak te 
voorkomen en de pakkans te vergroten.”

Tips voor in je eigen straat
1. “Kruip eens in de huid van een inbreker. 

Loop door je wijk of door je straat en kijk 
waar jij kansen ziet om ergens binnen te 
gaan. Die ziet een inbreker ook…”

2. “Let bij mensen die zich verdacht ge dra
gen op het signalement van de persoon 
die zich verdacht gedraagt. En dan niet 
op een hoofddeksel of shirt, maar op 
leeft ijd, postuur en schoenen, en als je 
iemand aanspreekt op een eventueel 
taalaccent.”

3. “Spreek mensen die zich verdacht in de 
buurt ophouden even aan. Inbrekers 
vinden het niet prettig om (h)erkend te 
worden.”

WhatsApp Preventie blijft stevig 
groeien 
Het aantal preventie WhatsApp groe
pen in Dierdonk blij ven groeien. Nu met 
de zomer vakantie in het vooruitzicht is 
een beetje extra controle geen over
bodige luxe.
In meerdere straten/stukje wijk hebben 
buurt be woners een buurt Whats
App groepen ge for meerd. Op de kaart 
hieronder staan de groe pen inge
tekend. Wilt u het initia tief nemen om 
een groep op te starten in uw buurt? 

Neem dan contact op met uw wijkagent 
Francisca Kamphuis bijv via mail 
francisca.kamphuis@politie.nl

Een kleine opsommingvan politiezaken 
in Dierdonk van de afgelopen weken

Zaterdagavond 4 juni werd vanaf een 
auto, een blauwe Citroen de kenteken
platen gestolen. De auto stond gepar
keerd in de Eerdedreef.

Autosleutels gestolen bij inbraak woning
Inbrekers hebben in de nacht van za
ter dag 11 juni ingebroken in een wo
ning aan de Parnassiasingel. De daders 
zijn de woning binnen gekomen door 
aan de achterzijde van de woning een 
steen door de ruit van de keuken te 
gooien. Vanuit de woning werden de 
autosleutels meegenomen waarna van
af de oprit de personenauto van het 
merk BMW werd gestolen. De bewoners 
waren tijdens de inbraak op vakantie.

Baldadigheid
In het kunstwerk aan het begin van de 
wijk aan de Dierdonklaan werd in de 
nacht van zaterdag 11 op zondag 12 juni 

een schrikhek gehangen. Vermoedelijk 
is dit gedaan door een groep baldadige 

jeugd. Omwonenden 
heb ben rond die nacht 
een groep luidruchtige 
jeugd gehoord rond 
01.00 u. Herstel werk
zaam heden kost e 
de gemeente 122,30 
euro.

Uw wijkagent, 
Francisca Kamphuis
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Rivierensingel 90 (Brouwhuis)
Helmond
0492 - 517180
www.sportcitadel.com

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

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

DéDé Danceballet, TaeKwon-Do
          

ZOMER ACTIE

 

  

FUNCTION ZONE,

in 30 min. een

complete

FITNESS

workout!

ZOMER ACTIE
 

     
Actie voorwaarden : u was in mei géén klant bij 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)

FUNCTION ZONE,

in 30 min. een

complete

FITNESS

workout!
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Thijs Lith wint brons op meerkamp
Helmonder Thijs van Lith 
wint brons op Brabants 
Kampioenschap meerkamp

Tijdens het Brabants Kampioenschap 
Meerkamp (atletiek) in Gemert won 
Thijs van Lith van Atletiek Helmond 
(AtH) de bronzen medaille. Van Lith, 
een talent op de loopafstanden, liet bij 
dit kampioenschap zien dat hij ook de 
technische onderdelen goed beheerst. 
Na de eerste wedstrijddag met 
de onderdelen 100 meter sprint, 
hoogspringen, speer- en discuswerpen 
stond hij op een zevende plaats in 
het tussenklassement. Op de tweede 
wedstrijddag scoorde hij veel punten 
op de 100 meter horden, verspringen 
en kogelstoten. Met alleen nog de 
afsluitende 1000 meter voor de boeg 
was van Lith gestegen naar de derde 
plaats. Op papier was hij de snelste 
1000m-loper en kon hem de bronzen 

medaille bijna niet meer ontgaan. In een 
direct gevecht op de lange loopafstand 
rekende van Lith af met zijn naaste 

concurrenten waardoor hij de bronzen 
medaille omgehangen kreeg.

TV Dierdonk 16e open dubbel zomer 
toernooi 
Van maandag 13 juni tot en met 
zondag 19 juni vond in Dierdonk het 
16e open zomertennistoernooi plaats. 
Ons zomertoernooi leek dit keer meer 
een herfsttoernooi. We kregen heel 
wat plensbuien op ons hoofd! Gelukkig 
blijken onze 4 all-weather Advantage 
RedCourt banen inderdaad bijzonder 
geschikt te zijn voor de wisselvallige 
Nederlandse zomer, 10 minuten na 
een hoestbui op vier wielen waren de 
banen alweer bespeelbaar! 

Dit jaar bleek ons toernooi precies 
samen te vallen met de week waarin vele 
basisscholen binnen en buiten Helmond 
hun studiedagen gepland hadden, 
waar door veel mensen er lekker een 
weekje op uit gingen. Sowieso is juni 
voor veel mensen zakelijk en privé een 
drukke maand.Dat was te merken aan 
het kleine aantal deelnemers deze keer, 
slechts 48 paren. 

Maar weer of geen weer, veel of weinig 
deelnemers, toch was het een reuze 
gezellig toernooi. Heerlijke fruithapjes 
en dit keer ook zomerse smoothies 
(leuk bedacht barcommissie!), zorgden 

voor een gezonde afsluiting van elke 
wedstrijd. Zoals elk jaar had ons trouwe 
lid Sandra Bogaard ons toernooi weer 
van veel fruit voorzien. 
Gezellig was het ook omdat de eigen 
leden gelukkig relatief goed inge-
schreven hadden, waardoor het bijna op 
clubkampioenschappen ging lijken…..

Over clubkampioenschappen gespro-
ken, die waren er ook nog een aantal 
in en om rond Helmond in deze zelfde 
week! Shaile en Mierlo!

Toen we op woensdag 15 juni als gevolg 
van de tropische plensbuien toch nog 
met een deel van de wedstrijden naar 
de binnenbanen van de Oude Toren 
moesten uitwijken, kwamen we de 
tennissers van Shaile ook daar tegen!

Op de finale zondag hadden we eindelijk 
goed weer! Toch was het aantal 
toeschouwers heel beperkt, moge-
lijk omdat alle vaders zich lekker thuis 
lieten verwennen, het was immers 
Vaderdag. We konden wel de traditio-
nele loterij onder de deelnemers en de 
prijsuitreiking aan de winnaars lekker 

buiten in het zonnetje doen.

Omdat we deze zomer ons clubhuis 
een grondige opfrisbeurt gaan geven, 
met een compleet nieuw interieur, 
moeten jullie zeker allemaal meedoen 
en/of komen kijken naar ons volgende 
gezelligheidstoernooi in oktober van dit 
jaar !

Kijk voor meer informatie over TV 
Dierdonk en over de winnaars van het 
toernooi, op onze website: 
www.tvdierdonk.nl

De toernooicommissie:
Hannie Kusters, Erik Melssen, Karin van 
der Steen. Edward van Seumeren, Carine 
van Vuure.
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Bakelse beemden
Afgelopen vrijdag 24 juni had de plantenwerkgroep van 
het IVN Helmond een inventarisatiemiddag in de Bakelse 
Beemden. 

De start vond plaats bij de ingangspoort aan de Arcenlaan. 
Tot ieders verbazing was de wandelweg “Heikantse 
Beemd” veranderd in een heuse ‘waterweg’. 

In geen tijden zo’n hoge waterstand meegemaakt. Het 
water stroomde op slechts 5 cm onder de brug door. Het 
waterbergingsgebied heeft zich reeds van zijn functie 
doen gelden. 

Het was een bijzonder schouwspel waarvan ik d.m.v. 
enkele foto’s een impressie heb weten vast te leggen zie 
bijlagen. Ondanks is er wel enige inventarisatie van planten 
geweest waarbij de Steenanjer (Dianthus deltoides), vrij 
zeldzaam en wettelijk beschermd, opviel (zie foto). 

Met vriendelijke groeten, Fried van Rijt.

Of de Bakelse Beemden slechts een enkele keer als 
overstroomgebied gebruikt zou worden, is nu nog maar de 
vraag. Als twee keer per maand ’n enkele keer is klopt dit 
nog, want net als op 24 juni stond het water op 2 juni bij 
deze brug bijna net zo hoog … nog enkele centimeters en 
de weg zou zijn overstroomd. (zie de foto rechts)
Hopelijk is de brug hierop zo geconstrueerd zodat deze, of 
de weg, binnenkort niet wegspoelt.
U kunt op de voorpagina zien dat het water de doorstroom 
opening van de brug ruim heeft afgesloten, zie ook de foto 
hieronder, genomen op 24 juni 9 uur in de morgen.

Met vriendelijke groet, Jos

2 juni24 juni
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Scouting Paulus: Zomerkampen 2016

Van de Hoenderloo tot 
Kandersteg
Op het moment dat u dit in uw 
wijkblad leest zitten wij met onze 
leden al volop in onze zomerkampen 
en of in de voorbereidingen ervan. Wij 
wil len u graag laten weten waar we 
met onze leden naar toe gaan in deze 
zomervakantie. 

De bevers (4-7 jr.) gaan in het weekend 
van 15-16-17 juli kamperen bij de boer 
in Landhorst. Kamperen is natuurlijk 
sla pen in tenten, en bij de boer dat wil 
natuur lijk zeggen helpen bij het koeien 
melken en misschien wel zien hoe een 
kalfje geboren wordt.

De welpen (7-10 jr.) vertrekken op 
zondag 24 juli naar Eindhoven om daar 
hun zomerkamp te gaan beleven. Dit 
jaar gaan de fietsen mee op kamp, zodat 
het gemakkelijker wordt om Eindhoven 
en omstreken te gaan ontdekken. Is 
alvast een goede voorbereiding op de 
scouts kampen. Op zaterdag 30 juli 
zullen zij dan moe en voldaan naar huis 
terug keren van hun zomerkamp.

De scouts (10-14 jr.) gaan elk jaar met 
de fiets op kamp en dit jaar fietsen 
ze naar Overasselt. Zij vertrekken op 
vrijdagavond 22 juli richting Gelderland 

maar zullen eerst ergens onderweg nog 
overnachten op een boerderij voordat 
ze de volgende dag de laatste etappe 
richting de het eindpunt vervolgen. De 
scouts slaan uiteindelijk na 50 km hun 
kamp in Overasselt. Op zaterdag 30 juli 
komen ze weer terug naar Helmond.

Voor onze explorergroep (14-18 jr.) 
wordt het een hele lange tocht, zij gaan 
na me lijk met de auto naar Kandersteg in 
Zwit serland. Daar ligt het International 
Scout Centre van Kandersteg. De uit-
gelezen kans om contact te maken met 
scouts uit heel Europa en misschien nog 
wel van verder. Dit keer natuurlijk niet 
op de fiets, want 760 km is wel heel ver 
weg.

De plusscouts (21-65 jr.) hebben het 
sei zoen inmiddels afgesloten met 
een week endje op de Veluwe. Na een 
vermoeiend dagje e-biken en terras 
in spec ties hebben we ’s avonds een 
lek kere pan macaroni gemaakt. De vol-
gende dag zijn we nog goed maat schap-
pelijk bezig geweest met een bezoek 
aan stichting AAP in Almere.

Onze eigen blokhut zal tijdens de 
zomervakantie 2x gebruikt worden door 
een scouting en een jeugdvereniging om 
hun eigen zomerkamp te laten plaats 
vinden. We verwelkomen scouting 
St-Oedenrode en stichting JUM uit 
Merselo. 
Ons nieuwe seizoen starten we weer 
met een gezamenlijk openingsweekend 
in Landhorst op 9-10-11 september. 
Hebben wij je interesse gewekt en denk 
je dat Scouting ook wel iets voor je zelf 
of voor je kinderen kan zijn neem dan 
eens een kijkje op onze website voor 
meer informatie. 
www.scoutingpaulus.com 
www.facebook/scoutingpaulushelmond 
info@scoutingpaulus.com
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Toon van den Elsen Beheer b.v. 

 
BOUWBEDRIJF 

 
Kozijnen-Bouw-Onderhoud 

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

Metselwerken 
Timmerwerken 
Onderhoudswerken 
Beglazing 
Cascobouw 
Dakbedekking 
Aanbouw/verbouw 
Invalidenaanpassingen 

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

Garantie 
Kwaliteit 
Betaalbaar 

Ook verzorgen wij uw bouwtekening en vergunningaanvraag.

Westerzandweide 6
5709 MR Helmond 

Tel.: 0492-550202
Fax: 0492-548367 

www.bouwbedrijfkbo.nl
E-mail: bouwbedrijf.kbo@chello.nl 
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Horstlandenpark 59  0492-842216   

Info@schildersbedrijfbieleveld.nl

 

5709 MC Helmond 06-41055575   

www.schildersbedrijfbieleveld.nl

 

Als ondernemer heb je een droom. Maar dat wat je graag wilt bereiken lijkt soms eenvoudiger 

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

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

 

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

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

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

da’s pure winst!

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

Konings
voor Verf en Behang

Korting op voorraad behangAltijd

 25%
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Parochie H. Lambertus

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

Bereikbaarheid:

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

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

Welkom bisschop De Korte
Op 14 mei jl. werd bisschop Gerard De Korte de nieuwe 
bisschop van Den Bosch, als opvolger van bisschop Antoon 
Hurkmans.

Velen zijn blij met de benoeming van Gerard de Korte als 
bisschop van Den Bosch. Wij in Helmond ook. Wij hebben hem 
met alle priesters van Helmond en omgeving ontmoet op 8 juni 
jl. Hij sprak met priesters, diakens en parochiebestuurders. 
Zijn ‘programma’ van helderheid en vriendelijkheid spreekt 
aan. Zijn uitstraling is open en communicatief. Hij lijkt een 
man die kan verbinden. Een pontifex - in de letterlijke zin: een 
bruggenbouwer.

Versnippering van de Kerk (het Lichaam van Christus) is 
niet erg bijbels. Juist in een tijd waarin de Kerk krimpt en 
christenen een steeds onzichtbaarder minderheid worden in 
ons land. De verwachting dat bisschop de Korte in Den Bosch 
een bruggenbouwer gaat zijn, is hoopvol. Als oecumenische 
gedachte, maar ook binnen de Katholieke Kerk, de Romana 
zoals hij dat noemt in zijn laatste boek. 

Rond zijn benoeming worden veel vlaggen gehesen. Verwach-
tingen gewekt. Alsof de Kerk nu opeens heel anders zal 
worden. In andere media ontstaat de indruk dat de tijd 

van bisschop Bekkers terugkomt. Dan word ik altijd wat 
afwachtend. Alsof de jaren 60 terug kunnen komen. Ik ben 
blij dat media positief reageren. Euforie kan ook een enorme 
druk leggen op de gekozen man. Hij is ook maar een mens. 
Hij zal ook keuzes moeten maken die niet iedereen blij zullen 
maken. Wie iedereen te vriend wil houden, heeft uiteindelijk 
geen echte vrienden. Ook de meest populaire bisschop maakt 
fouten en mág die ook maken. Benen op de grond. En altijd 
barmhartig blijven naar elkaar. Mensen nooit tegen elkaar 
uitspelen en nooit op de persoon spelen.

Bruggen bouwen we in de Kerk uiteindelijk met mensen. Het 
schilderij van Rob Gonsalves, Acrobatic Engineering,  op het 
plaatje, vind ik om die reden prachtig. De bruggen die bisschop 
de Korte kan bouwen, bestaan uit vele menselijke lichamen. 
Die sámen één Lichaam gaan vormen. De Kerk van de Korte 
is de Kerk die wij samen vormen. Als we dat doen, samen met 
onze nieuwe bisschop, dan zal ons bisdom gezegend zijn met 
hem. Wij willen hem daar graag bij helpen, door onze inzet en 
ons gebed.

Pastoor Seidel

Vakantietijd
De parochie H. Lambertus wenst alle bewoners van Dierdonk 
een fijne vakantie toe. Al duurt het nog even voor het Zuiden 
van Nederland echt vrij krijgt. In de vakantietijd gaan in onze 
kerken alle vieringen gewoon door, ook door de week. Meer 
informatie over de aanvangstijden vindt u op onze website: 
www.heiligelambertus.nl.
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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

Geslaagd
Wybout de Leeuw: Van harte 
gefeliciteerd door het wijkteam 
Dierdonk met het behalen van je VWO 
diploma. Veel succes met je verdere 
studie.

Nieuws van de breiclub voor 
Gambia
Het is al weer even geleden dat we iets 
van ons hebben laten horen, maar dat 
betekent niet dat het niet goed gaat. De 
breiclub is nog steeds springlevend.
Inmiddels telt de groep 12 personen. 
Als iedereen aanwezig is dan is dat een 
flinke kring.
Niet te vergeten enkele zeer ijverige 
thuiswerkers, die steeds weer voor een 
verrassing zorgen.

U zou het echt eens moeten zien als we 
op maandagmorgen bij elkaar komen. 
Bijna iedereen heeft wel iets gemaakt 
of heeft vragen hoe verder te gaan. We 
leren veel van elkaar en nemen de tijd 
om elkaars werk te bewonderen.
Vorige maand hebben we weer een 
flinke hoeveelheid mutsjes, sokjes, 
vestjes en pakjes weggebracht.

Ook verschillende dekentjes. Hiervoor 
gebruiken we de wat dikkere garens. 
We brengen het naar de tussenpersoon 
in Herveld en worden daar altijd heel 
hartelijk ontvangen
Zij gaat ook regelmatig naar Gambia om 
het project te begeleiden. Er was ook 
grote dankbaarheid voor de opbrengst 
van de collecte met Kerst bij de ouderen 
en van de Kerstmarkt.
In het ziekenhuis in Gambia is altijd wel 
iets te verbeteren en er is ook natuurlijk 
geld nodig voor de verzendkosten van 
de materialen. Verder kunt U nog altijd 
met wol voor kinderkleertjes bij ons 
terecht Ook lakens en badhanddoeken 
zijn erg welkom
Als U naar onderstaand nummer belt, 
komen we het bij u ophalen, of u kunt 
het meenemen naar de kerk, dan komt 
het altijd terecht.

Riek van Oostenbrugge
Tel. 0492 511757.
Inlichtingen over het project.
www.rescuebabyqambia.nI

Wist u
• Dat elke kerkdienst te zien en te be lui-

steren is op www.kerkdienstgemist.nl  
• Dat de liturgie en de preek te zien is op 

de http://helmond.protestantsekerk.
net 

• Dat u op de website het hele winter-
programma en alle activiteiten kunt 
vinden.

• Dat de Bethlehemkerk een eigen face-
book-pagina heeft waarop ac tu  ele 
items worden geplaatst. (facebook-
pagina: Bethlehemkerk Helmond)

	  

Nieuwsblad voor Dierdonk46

Pag 46 - (08) Kerknieuws protestant.indd   46 10-7-2016   20:13:25



Tai Chi, ontspanning van lichaam en geest
Wilt u ook gezond bewegen? 
Kom dan meedoen met de cursus tai chi in Dierdonk.
(in samenwerking met de wijkvereniging Dierdonk)

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

De tai-chi-oefeningen worden staand in een langzame 
en vloeiende beweging uitgevoerd. Tai chi wordt ook wel 
een bewegende meditatie genoemd. Het heeft dan ook 
alle voordelen van mediteren, zoals stressvermindering, 
ontspanning, rustgevendheid, verhoogde concentratie, 
opmerkzamer en bewuster.

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

Wat is tai chi?
Tai chi is een oud Chinees systeem van oefeningen waarin 
de ontspanning van lichaam en geest centraal staan. Van 
oorsprong maakte tai chi deel uit van de krijgskunst, maar 
tegenwoordig wordt het vooral beoefend voor de meditatieve 
ontspanning die de gezondheid bevordert. De tai chi die 
gegeven wordt is de klassieke korte vorm, yang-stijl, van 
Cheng Man Ching.

Voor wie en door wie?
Tai chi is geschikt voor alle leeftijden en kan al vanaf de eerste 
les zelfstandig beoefend worden.
De tai chi lessen worden gegeven door Jacqueline Thielen. Zij 
beoefent al ruim 23 jaar tai chi.

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

Cursusprogramma seizoen 2016 - 2017
De lessen worden wekelijks op dinsdagavond gegeven in 
Parkzicht (Dierdonkpark 6 in Helmond).
Er is geen les op 25 okt., 27 dec., 3 jan., 28 feb., 25 april en 
2 mei. Dinsdag 6 september is er een introductieles. Na 
de introductieles beslis je of je deel gaat nemen aan de 
beginnerscursus. 

Introductieles: € 6,- 6 sept. 2016, 18:00-18:45 uur
Beginnerscursus: € 216,- 13 sept. 2016 t/m 27 juni 2017, 
     18:00-18:45 uur
Gevorderdencursus: € 222,- 6 sept. 2016 t/m 27 juni 2017, 

   18:45-19:30 uur 

Aanmelding
Deelname aan de cursussen tai chi staat 
open voor leden van Wijkvereniging 
Dierdonk. Geef je op voor de 
introductieles door een e-mail te sturen 
met je naam, adres en telefoonnummer 
onder vermelding van introductieles 
6 september 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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Alwin Greefkes - RMT

06-54790222

0492-549055   |   helmond@woonplezier.nl   |   www.woonplezier.nl

Uw wijkspecialist:



Wilt u ook een goedkope(re) hypotheek? Ga verhuizen!  

Het zal u niet zijn ontgaan dat de hypotheekrente extreem laag is op 
het moment. Iedereen wil daar natuurlijk van profiteren. Mocht 
oversluiten of rentemiddeling voor u niet interessant zijn dan is 
verhuizen mogelijk een oplossing. De doorstroming is inmiddels goed 
op gang gekomen en dat maakt verkoop van uw woning weer 
kansrijk. Overweegt u om uw woning te koop te zetten? Neem dan 
contact met mij op voor een geheel vrijblijvend en kosteloos 
verkoopgesprek.  

Ik praat u graag bij over hoe u uw woonsituatie kunt verbeteren!! 

Wildenborchlaan 34, Helmond
€ 206.500,- k.k.

VERKOCHT!

de Lage Geer 2, Helmond
€ 259.000,- k.k.

VERKOCHT!

Broenshofweide 9, Helmond
€ 259.000,- k.k.

NIEUW!

Berkenheuveldreef 8, Helmond
€ 295.000,- k.k.

NIEUW!

Vliehorstweide 11, Helmond
€ 498.500,- k.k.

5 slaapkamers

de Kromme Geer 60, Helmond
€ 379.000,- k.k.

VRIJSTAAND!

begint bij Broeckx-Praasterink Makelaars
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