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Verenigingen

GAZET

Redactieadres: redactie@dierdonkgazet.nl
Wijkvereniging:
www.dierdonk.nl
Adres: Ockenburghpark 78,
5709ML Helmond,
Secretariaat:
secretariaatwijkvereniging@dierdonk.nl
Wijkraad:
www.dierdonk.nl
Secretariaat:
secretariaatwijkraad@dierdonk.nl
Parkzicht (gebouw)(556266
Secretariaat: Hans v. Rijt,
Postbus 130, 5700AC Helmond
Reserveringen via beheerder (06-30735792
www.parkzichtdierdonk.nl
DierdonkEvents
dierdonkevents@dierdonk.nl
Papier, gft, pmd en restafval:
Wilt u weten wanneer het
afval bij u wordt opgehaald,
kijk dan in de afvalkalender
op de website www.deafvalapp.nl.

Knutselclub
Secretariaat en inschrijving leden:
contactpersoon vacature
De fotoclub van
Dierdonk
www.fotodier.nl (0621606934
stevenlangewouters@hotmail.com
Ouderenwerk Haverveld-Dierdonk
Mevr. Tineke de Jong
Ouderenwerk
Sprengenbergweide 47,
5709 SM Helmond, (518956
owhdhelmond@gmail.com
Scouting Paulus Helmond-oost / Dierdonk
Blokhut: Bakelsedijk 208,
5703 JH Helmond.
Info: P. Sanders,
(542730
Wethouder Hamacherplein 14
Gezellig bridgen bij “One Down”.
In Parkzicht op maandagavonden.
Mevr. W. Nourredine (524889,
www.nbbclubsites.nl/club/30014
Liedertafel ’t Akkoordje
contact: ( 06 41721916
info: pr@akkoordje.nl
www.akkoordje.nl

Secretariaat:

Helmond

Haverveld Dierdonk



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

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

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

Verloskundige praktijk “de Uiver”
Waterleliesingel 18 5709 PD Helmond,
Spreekuur: Di ochtend, namiddag, avond
Do ochtend,
In overleg andere dagen mogelijk
Afspraken: 9:00-14:00
(518551
www.verloskundigendeuiver.nl
Logopediepraktijk Dierdonk (558360
logopedie.brouwhuis.dierdonk@gmail.com
Peuterspeelzaal Hummeldonk
(088-2088726
Moeders-voor-moeders
Sandra Rondeel
(514911
Kinderopvang ZieJeZo
Zwanebloemsingel 54 (06 4344 3137
Kinderdagverblijf De Bereboot
Oude Dierdonk 1
(475009
Spring Kinderopvang
met een voorsprong
(088 2088200
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Vakantie.....
Terwijl de groep 8-ers al weer even geleden op stoere motoren door de wijk
zijn gecrost en er overal in de wijk de
geslaagd-vlaggen trots aan de gevels
prijken, zijn we druk bezig met het maken
van al weer de laatste Gazet voor de zomervakantie. De volgende editie zal pas
eind augustus uitkomen, waardoor u in
dit nummer niet alleen informatie over
komende maand, maar zeker ook over
de tijd erna terug kunt vinden.
Wat dacht u bijvoorbeeld van de leuke
Dierdonkdagen die dit jaar wederom vol
enthousiasme georganiseerd worden
door een groep vrijwilligers uit de wijk?
Op 7, 8 en 9 september kunt u op het
terrein aan de Korte Geer weer feesten,
zingen, sporten en nog veel meer, samen
met uw (eventuele) kinderen en buurtgenoten. En of deze leuke dagen nog niet
genoeg leven in de Dierdonk-brouwerij
brengen, vindt er dit jaar aansluitend het
evenement ‘Tussen Kunst en Quizien’
plaats op zondagmiddag 9 september.
Deze middag wordt speciaal georganiseerd om te vieren dat Dierdonk al weer
25 jaar bestaat!

Mocht u komende periode op vakantie
gaan: uiteraard heel veel plezier gewenst,
maar vergeet vooral niet uw woning voor
u vertrekt nog eens extra na te lopen,
zodat u dieven ook tijdens uw afwezigheid buiten de deur houdt. Helaas, zoals
ook blijkt uit terugkerende berichten in
de verschillende buurt-appgroepen, hebben zij het nog veel te vaak op onze wijk
voorzien.
Rest mij niets meer dan alle geslaagden,
namens de hele redactie, te feliciteren
met hun geweldige prestatie en zowel
hen, als de groep 8-ers, heel veel succes
en plezier toe te wensen met het nieuwe
avontuur dat hen te wachten staat.
Een zonnige zomergroet, namens de
redactie,

M

v an
aartje

Lith

Maar voordat het zo ver is, breekt eerst
de rustige zomerperiode aan. Een tijd
waarin de thuisblijvers in ieder geval
volop kunnen genieten van de Kasteeltuinconcerten in de stad. En als u zich
gaat vervelen of wellicht op zoek bent
naar een leuke én nuttige invulling van
uw vrije tijd; zowel bij Moet Niks als bij
de Tennisvereniging Dierdonk staan nog
verschillende vacatures open voor gemotiveerde vrijwilligers die een bestuursfunctie willen vervullen.
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Alles voor een stralende tuin!

Wij helpen u graag!
Uw installateur voor :

Biezenweg 2a Beek & Donk

7 minuten van Dierdonk!

Cv ketel

Onderhoud en storing

Waterontharder

Vloerverwarming

Hybride warmtepomp

Sanitair

Badkamers

Tegels

Horstlandenpark 4 5709 MB Helmond

Dierdonk

0492-386100

www.tuincentrumdebiezen.nl

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

06-13428098

www.apverhuur.nl
C

"ALLES VOOR EEN COMPLEET FEEST TEGEN ZEER SCHERPE PRIJZEN"

Zomaar een greep uit ons grote assortiment……

Altijd

25%

aad behang
rr
o
o
v
p
o
g
in
Kort

Konings

voor Verf en Behang
3,5 meter: €.35 / 4,5 meter: €.45

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

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

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

KLEDINGREPARATIE
Ger van Hout
Gediplomeerd
coupeuse/costumière
Nieuwveld 88 Helmond
tel. 0492-533074
mob. 06-22773192
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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 geplaatst. De redactie is niet verantwoordelijk voor eventuele tekst- en zetfouten.
Redactionele kopij in MsWord, bij voorkeur in platte tekst !! en Afbeeldingen,
logo’s, etc. apart meeleveren in een zo
hoog mogelijke kwaliteit !!
Jaarkalender zie www.dierdonkgazet.nl
Advertenties en Kopij voor de volgende
uitgave inleveren uiterlijk: 18 augustus.
Volgende verschijningsdatum vanaf:
25 augustus.
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Al meer dan 90 jaar uw
vertrouwde witgoedspecialist
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!

WASMACHINE

• energieklasse A+++ • inhoud 7 kg.
• 1400 toeren, regelbaar
• display met startuitstel en
resttijdindicatie
• koolborstelloze motor; zeer stil en
10 jaar garantie
• vlekkenautomaat
• volledige waterbeveiliging
• WAN28292NL

649,-

579
,euro
A+++

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

WWW.VANDUPPEN.NL

FIETS REPARATIES
Alle reparaties aan uw ﬁets vakkundig
uitgevoerd, maak een afspraak:
Ook verkoop van 2e hands ﬁetsen.

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

Verhoeven
Martens vof
versautomaat
van 8.00 tot 22.00 uur

Open Werkplaats
``Uw handen, onze machines
Hoofdstraat 48a, Helmond

Geen tijd om zelf te klussen? Bel ons.
Kijk op www.manuforti.nl of bel 06-44277286

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

Ouderen vrezen de rekening!
Nu even geen praatje vanuit de
Gemeenteraad van Helmond maar

even iets over de landelijke politiek
waar de partij 50PLUS zich zorgen
overmaakt. Met name ouderen zijn
bang dat zij straks hun energierekening niet meer kunnen betalen.
Ze hebben al jaren te maken met
pensioenen en AOW die niet mee

stijgen met de inflatie en ook met stijgende zorgkosten en
hogere eigen bijdragen. Hoe gaan we dat oplossen? Niet door
alles duurder te maken! Nu de lonen weer gaan stijgen in het
bedrijfsleven en de ambtenaren er zelfs 7% bij krijgen wordt
het tijd dat de pensioenen geïndexeerd en de AOW van de
ouderen ook weer eens gaan stijgen, 50PLUS zet zich in omdat
voor elkaar te krijgen, dat is niet zo makkelijk andere partijen
binnen de tweede kamer hebben blijkbaar niet zoveel op
met de ouderen in Nederland terwijl dat zachtjes aan wel de
grootste groep wordt binnen Nederland.

arm rekenen. Zo arm zelfs dat er pensioenkorting voor tien
miljoen mensen dreigen in 2020. “Dat is schandelijk en moet
ter allen tijde voorkomen worden!”, zei Kamerlid Corrie
van Brenk tijdens het debat in tweede termijn over het
initiatiefwetsvoorstel van 50PLUS.
In het wetsvoorstel werd voorgesteld tijdelijk een bodem
van 2 procent te leggen in de rekenrente waarmee
pensioenfondsen moeten rekenen. Het doel van het
voorstel was om kortingen op de pensioenen voor miljoenen
deelnemers en gepensioneerde te voorkomen. En dat er weer
geïndexeerd kan worden zodat de ouderen eindelijke ook
eens mee kunnen profiteren van de stijgende economie.
Jan van Aert,
Raadslid 50Plus

50PLUS wil haar zeer redelijk initiatiefwetsvoorstel ingevoerd
krijgen om pensioenkortingen te voorkomen. Soms voelt
50PLUS zich in die strijd als Don Quichot. Ondanks de goed
gevulde kassen van de pensioenfondsen moeten we ons

Draagvlak en kansen
In het verkiezingsprogramma van de
VVD Helmond stonden 6 speerpunten
centraal. Meedoen aan een coalitie
betekent dat we de kans krijgen om
een groot deel van ons verkiezingsprogramma te realiseren. Daarom ga ik in
deze column nader in op 2 van deze
speerpunten te weten; ‘een duurzaam en een werkzaam Helmond’.
Een duurzaam Helmond is alleen kansrijk indien er een breed
draagvlak ontstaat om de noodzakelijke energietransitie te
laten slagen. Dat vraagt om brede steun in de samenleving om
de noodzakelijke veranderingen ook vorm te geven. Zonder
draagvlak is energietransitie kansloos. Als we niet meer in
auto’s mogen rijden, in onze huiskamer altijd een trui moeten
dragen en de energiekosten te hoog gaan oplopen, verdwijnt
het draagvlak als sneeuw voor de zon. We willen dit vraagstuk
dan ook op de economisch en financieel meest gunstige
manier aanpakken. Een goede verbinding tussen ‘groen’ en
‘economie’ biedt namelijk ook enorme kansen. De technologie
ontwikkelt zich razendsnel en zo kan de energietransitie onze
stad veel nieuwe toekomstbestendige werkgelegenheid gaan
opleveren. Helmond moet deze kansen grijpen.
Een werkzaam Helmond is alleen mogelijk indien bedrijven
die willen inspelen op deze nieuwe ontwikkelingen de ruimte
krijgen. Vandaar dat wij en de ondernemers in Helmond
kansen zien in het idee om het BZOB-terrein naar het zuiden
uit te breiden. VNO-NCW-voorzitter Eijsbouts was ook te
spreken over het idee om bestaande bedrijventerreinen
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verder op te knappen en slimmer in te delen. Ondernemers
kunnen erg tevreden zijn met dit akkoord omdat er ook geld
wordt vrijgemaakt voor het stimuleren van ondernemerschap
in het centrum, de doorontwikkeling van Foodtech Brainport,
internationale acquisitie Brainport, techniekeducatie en de
Dutch Technology Week.
Uiteindelijk moeten al die veranderingen vooral ten goede
komen aan de burgers. Vandaar de afspraken om het BZOBbos te behouden en de stankoverlast te verminderen, vandaar
de afspraak om binnen strakke spelregels het solide financiële
beleid van de laatste jaren voort te zetten. Daarnaast zal de
individuele Helmonder gaan merken dat de werkloosheid
zal gaan afnemen, de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt
zal gaan verbeteren en de achterstanden in het onderwijs
worden tegengegaan. Het draagvlak onder huizenbezitters zal
toenemen omdat de OZB wordt losgekoppeld van de totale
gemeentelijke lasten en niet meer zal stijgen dan de inflatie.
De VVD komt hier haar belofte na dat huizenbezitters geen
sluitpost meer zullen zijn voor de gemeentelijke begroting.
Als afsluiting wil ik nog benadrukken dat om samenhang
en collectiviteit tussen wijkbewoners te bevorderen in het
akkoord ook is opgenomen dat we jaarlijks ruim € 3 ton extra
beschikbaar stellen voor beeldbepalende evenementen en
om kleinere initiatieven vanuit de wijken te honoreren, dus
‘Dierdonk grijp je kansen!´.
Heeft u vragen of wilt u dat ik eens kom luisteren naar de
zaken die u aangaan? Mail naar tcpmmanders@upcmail.nl.
Theo Manders, Volksvertegenwoordiger Voor Dierdonk
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Een fotografisch dagje uit
waarin verschillende verlaten gebouwen
staan. Het wordt gedoogd hierin rond te
kijken. Het is veilig, maar let wel op waar
je loopt.
Een tijdje gelden ben ik met mijn
gezinnetje naar Fort de la Chartreuse
geweest. Dit fort heeft een stoere,
kleurrijke uitstraling. Oude gebouwen in
combinatie met graffiti. Voor kinderen
reuze spannend en interessant, voor
fotografen interessant door de om
geving en het licht wat door de open
ramen komt.
Na wat verkennen en ontdekken, had
den we een paar leuke plekjes gevon
den waar we foto’s konden maken. Een
mooie lange gang, met ramen waardoor
zonlicht komt, was onze locatie voor een
familiefoto.
Een stukje verder gelopen, kwamen
we een raamkozijn tegen, waardoor
de klimopplanten hun weg hadden
gevonden. Een leuk plekje voor een
portretfoto van mijn vrouw, Rianne.
Amber, ons dochtertje, had een kleur
rijke graffitimuur gevonden, waarop ze
haar stoere pose laat zien.
In een donker gedeelte van het oudste
gedeelte van het fort, zag ik het licht
precies goed vallen voor een stoere
mannenfoto.

Bij fotodier heb ik al doende diverse
technieken geleerd die ik bij het
maken van deze foto’s gebruikt heb. Bij
fotodier proberen we zo veel mogelijk
verschillende foto onderwerpen te
bespreken, zodat we van elkaar leren.

Als je interesse hebt in onze fotoclub,
dan kan je contact opnemen met mij.
Mijn naam is Steven Langewouters,
voorzitter fotoclub Fotodier, Dierdonk.
Fijne vakantie en veel fotoplezier.
Steven Langewouters

Het fort is een drukbezochte locatie
voor fotografen, wandelaars en begin
nende urban explorers. Urban exploring
is het bezoeken van verlaten gebouwen.
Het is spannend, interessant en soms
een beetje gevaarlijk en zelfs illegaal.
Fort de la Chartreuse is een stadspark
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Tai Chi Ontspanning van Lichaam en Geest
Wilt u ook gezond bewegen?

Kom dan meedoen met de cursus tai chi
in Dierdonk (in samenwerking met de
wijkvereniging Dierdonk)

Waarom tai chi?

Door het beoefenen van tai chi worden o.a. de
gewrichten soepeler, de bewegingen vloeiender
en de lenigheid verhoogd. Bovendien zorgt tai
chi voor meer balans en evenwichtsgevoel,
waardoor het ook werkt als valpreventie.
Onderzoek heeft aangetoond dat door het regelmatig
beoefenen van tai chi de botten sterker worden, de bloeddruk
lager wordt, het immuunsysteem verbetert en klachten van
mensen met fybromyalgie vermindert. Bovendien is tai chi
plezierig om te doen.
De tai-chi-oefeningen worden staand in een langzame en
vloeiende beweging uitgevoerd. Tai chi is meditatie in be
weging. 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.
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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
25 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.

Introductieles en cursusprogramma najaar 2018

Op 4 september vindt er om 18:45u een introductieles plaats.
Daarna beslis je of je mee gaat doen met de beginnerscursus
in groep 2. De cursussen lopen van 4 september 2018 tot en
met 29 januari 2019.
De lessen worden wekelijks op dinsdagavond gegeven in
Parkzicht (Dierdonkpark 6 in Helmond). Er is geen les op 25
september, 16 oktober, 25 december 2018 en 1 januari 2019.
Introductieles: € 8,-	 4 sept. 2018 van 18:45-19:30 uur
Groep 1:
€ 144,-	 4 sept. 2018 t/m 29 januari,
18:00-18:45 uur (18 lessen)
Groep 2:
€ 136,-	 11 sept. 2018 t/m 29 januari,
18:45-19:30 uur (17 lessen)

Aanmelding

Deelname aan de cursussen tai chi staat open voor leden van
wijkvereniging Dierdonk. Niet leden kun voor ongeveer 10
euro per jaar lid worden van de wijkvereniging.
Geef je op voor de introductieles door een e-mail te sturen
met je naam, adres en telefoonnummer onder vermelding van
introductieles tai chi Dierdonk naar info@taichimovement.nl
of te bellen naar 0492-524250. Kijk op de website voor meer
informatie: www.taichimovement.nl
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Nieuwsbrief N279
Ontwerp provinciaal inpassingsplan N279 Veghel –
Asten ter inzage

Om de doorstroming, veiligheid en leefbaarheid op en nabij
de provinciale weg tussen Veghel en Asten te verbeteren,
heeft de provincie vorig jaar gekozen voor een toekomstvaste
oplossing voor de N279. Dit houdt in dat de aansluitingen en
kruisingen van de N279 ongelijkvloers worden gemaakt en dat
de N279 voor nu grotendeels 2x1-baans blijft. Bij Helmond
wordt de N279 om de wijk Dierdonk gelegd en bij Veghel
wordt het huidige tracé uitgebreid naar 2x2 rijstroken met
gelijkvloerse aansluitingen. Hierbij worden de maatregelen zo
aangelegd dat een eventuele verbreding naar 2x2 op termijn
zonder veel extra investeringen mogelijk is.

Extra maatregelen

Gedeputeerde Christophe van der Maat: “We hebben deze
voorkeur verder uitgewerkt.
Hierbij hebben we rekening gehouden met wensen uit
de omgeving. Zo verleggen we ten westen van Keldonk
de Goorloop om zo ruimte te maken voor een nieuw
beekdaltracé. Dit past ook bij onze gezamenlijke doelstelling
met het Waterschap om ruimte te maken voor waterberging
met oog op de klimaatverandering. Ook zijn plannen
uitgewerkt voor de wijze waarop we 46 hectare natuur
gaan compenseren die door de aanpassing aan de N279
wordt aangetast. Deze natuur wordt in de directe omgeving
van de weg gecompenseerd. We zetten ook smart mobility
maatregelen in voor de verbetering van de doorstroming en

verkeersveiligheid op de N279. Zo ontwikkelen we, onder
andere met de logistieke sector uit Veghel en Helmond, een
datasysteem dat de toekomstige logistieke stromen op zowel
de N279 als de omliggende steden en dorpen ‘real-time’ in
beeld brengt.

Online kaart

Om belangstellenden een beeld te geven van de toekomstige
N279 is veen speciale online kaart beschikbaar. Hierin zijn de
ruimtelijke plannen voor de N279 vertaald in beeldmateriaal.
Kijk hiervoor op: www.brabant.nl/n279.

Inspraakmogelijkheid

Voordat het provinciale inpassingsplan later dit jaar ter
besluitvorming wordt voorgelegd aan Provinciale Staten,
krijgt u de mogelijkheid om inhoudelijk een reactie te geven.
De documenten liggen ter inzage van 29 mei tot en met 9 juli
2018. Gedurende deze periode kunnen hierop zienswijzen
worden ingediend.

Reageren

Digitaal kunt u de stukken inzien via
http://www.brabant.nl/ontwerpipN279VeghelAsten
U kunt eenvoudig en direct digitaal reageren via
www.brabant.nl/ontwerpipN279VeghelAsten.
U krijgt na verzending van uw inspraakreactie een pdf
toegestuurd met de inhoud van uw reactie en een
ontvangstbevestiging.

Beschikbaarheid ter inzage gelegde documenten
Via deze eerste link komt u overigens in de viewer waar
u ook direct digitaal uw zienswijze kunt indienen. Het
ontwerpbesluit van de kapvergunning ligt ter inzage. In
tegenstelling tot aankondiging in de dagbladen wordt
het ontwerpbesluit hogere waarde niet nu maar op korte
termijn ter inzage gelegd. Een specificatie zal hierover in de
dagbladen verschijnen. (http://www.ruimtelijkeplannen.
nl/?planidn=NL.IMRO.9930.ipN279VeghAst-on01)
Tijdens de gebruikelijke openingstijden kunt u de stukken
inzien bij het Gemeentehuis Helmond (Frans Joseph van
Thielpark 1, 5707 BX Helmond).
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Nieuwsblad voor Dierdonk

Zoals gebruikelijk worden zienswijzen en antwoorden op de
zienswijzen openbaar gemaakt. De uiterste datum valt samen
met de bekendmaking van de vaststelling van het definitieve
inpassingsplan, naar verwachting later dit jaar.

Energiehuis Helmond
Stichting

Energiehuis Helmond

informatiecentrum voor duurzame energie

Informatieavond over Warmtepompen in het Energiehuis Helmond
De meeste huizen worden nu nog verwarmd met een
traditionele gasketel. Daar gaat echter een einde aan komen.
Zo liggen er landelijk voorstellen om bij vervanging vanaf
2021 geen “ouderwetse, gasgestookte ketels” meer in huizen
te plaatsen. Maar wat dan wel? En hoe te handelen als mijn
gasketel het begeeft?

Warmtepompen (eventueel in combinatie met een gasketel)
bieden mogelijk een oplossing. Maar kun je die ook zomaar
plaatsen, of is daar meer voor nodig?
Over dit thema gaan de informatieavonden over warmte
pompen die door het Energiehuis worden georganiseerd.
Omdat er naar verwachting veel interesse is voor dit thema,
vinden de avonden gedurende een aantal maanden “wijk
gebonden” plaats.
Voor de maand juli staat o.a. Dierdonk op de agenda.
In verband met de organisatie graag aanmelden per email.
Waar?

Energiehuis Helmond, Torenstraat 3-5 te
Helmond (schuin tegenover de bibliotheek).
Wanneer? Dinsdag 10 juli, 19:30 uur
Aanmelden: info@energiehuishelmond.nl
De avond wordt georganiseerd door de Stichting Energiehuis
Helmond, die nauw met de Gemeente Helmond samenwerkt.
De informatie die de Stichting verstrekt is onafhankelijk,
objectief en niet commercieel gebonden.
De toegang is gratis.

Gazet juli/augustus 2018
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0492 - 51 78 61
•
•
•
•
•

Ook voor particulieren!

Puincontainers
Afvalcontainers
Zandcontainers
Opslagcontainers
Inboedelcontainers
Levering van alle soorten zand,
grond en grind.
Alle grondwerken en transport
voor bedrijf en particulier.

Slijterij
Luc’s Wines & Drinks

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

Luc van der Horst
Mierloseweg 14
5707 AM HELMOND
Y

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

Bezoek nu onze buitenpresentatie
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Gaby van den Waardenburg, de nieuwe
wijkwethouder voor Dierdonk.
Wijkwethouder worden in de wijk waar ik lang zelf heb
gewoond. Ik moet zeggen: dat is best een beetje als een
droom die uitkomt. Toen mijn ouders samen met mij naar
Dierdonk verhuisden, was de wijk nog volop in ontwikkeling.
Het was 1996 en we betrokken een van de eerste ‘witte
huizen’. Ik was tien jaar oud en natuurlijk had ik het enorm
naar mijn zin. En toch voelde Dierdonk ook nog echt als een
wijk in ontwikkeling. Veel woningen heb ik zien verrijzen en
ook woonden er nog relatief weinig kinderen.

Ik zie uit naar de ontmoetingen die we de komende jaren met
elkaar gaan hebben. Al is het maar omdat ik me na al die jaren
toch een beetje een inwoner van Dierdonk ben blijven voelen.
Gaby van den Waardenburg
Wijkwethouder Dierdonk

Tekenend: ik kwam in een gecombineerde klas met kinderen
uit de groepen 5 en 7. Simpelweg omdat er niet voldoende
aanwas was. Dat veranderde snel. Veel gezinnen trokken
naar Dierdonk, er was bijna sprake van een ‘babyboom’ en
de klassen op onze school waren al snel te klein. Dierdonk
veranderde in een volwaardig onderdeel van Helmond.
Met prachtige, kenmerkende woningbouw. Met een mooie
ruimtelijke opzet en vele waterplassen, waarin we onze
labrador, wanneer deze weer eens kwijt was, regelmatig te
vinden was. Dierdonk werd een wijk waar ik met ontzettend
veel plezier heb gewoond, gespeeld en ben opgegroeid.
Voordat ik later op Suytkade en inmiddels, samen met mijn
vriend Stijn, in Brandevoort ben gaan wonen. Ook heb ik
jarenlang met plezier in deze Gazet over de gemeenteraad
geschreven.
Inmiddels is het alweer 22 jaar geleden dat mijn ouders naar
Dierdonk verhuisden. Het voelt als een bijzondere eer dat
ik, als wethouder voor onder meer Wonen en Ruimtelijke
Ordening, mede sturing mag geven aan Helmond in zín geheel,
en ook Dierdonk in het bijzonder. Daarbij staan woonplezier,
leefbaarheid en duurzaamheid voor mij centraal. Stuk voor
stuk zaken die ik als wethouder graag samen met de inwoners
vorm wil geven. Daarom zult u mij de komende jaren vaak
zien. Natuurlijk, als er onderwerpen in de wijk spelen, maar
ook om gewoon eens een kijkje te nemen hoe dingen gaan.
Elke twee maanden houd ik een wijkspreekuur in Dierdonk.
Daar bent u van harte welkom om zaken die u aan het hart
gaan met mij te bespreken. Oftewel: de deur staat altijd open.

Gazet juli/augustus 2018

13

Buurtpreventie : actie inbraakpreventie

Buurtpreventie Dierdonk Veengeul
organiseerde inbraak preventie actie
Op woensdagavond 20 juni heeft er in
een gedeelte van Dierdonk een inbraak
preventie actie plaats gevonden. Het
gecontroleerde gebied lag tussen de
Coendersberglaan, Ockenburghpark en
Horstlandenpark in. Het team dat deze
controle uitvoerde bestond uit:
3 leden van het buurtpreventieteam, 2
medewerkers van de afdeling Veiligheid
van de gemeente Helmond, 2 wijk boa’s
van de Stadswacht, 2 leden Woning In
braken Team Peelland, 4 politievrijwilli
gers van het Politie Basisteam Peelland
en één van onze wijkagenten Henry van
Dongen. Als speciale gasten namen ook
onze burgmeester mevrouw Blanksma,
haar bestuursadviseur en raadslid Theo
Manders deel aan deze actie.
Om 19:30 uur werden we onder het
genot van een kopje koffie/thee door
onze wijkagent Henry van Dongen en
Pierre Claessens gebrieft in Parkzicht.
Het draaiboek, platte gronden, witte
voetjes en de gele hesjes werden uit
gedeeld en konden we de straat op. We
werden opgedeeld in 5 groepjes. In het
draaiboek was duidelijk aangegeven
waarop we moesten letten. Waar zich
een inbraakgevoelige situatie voor
deed werd direct aangebeld en de
situatie met de bewoner besproken.
Bewoners die niet thuis waren kregen
een “wit voetje” in de brievenbus. De
reacties van de bewoners waren over
het algemeen positief en de actie werd
zeer gewaardeerd. Er waren ook enkele
bewoners die nonchalant reageerden,

in de trant van: “We zitten achter in de
tuin” of “Ik heb altijd de garage open”
en “Ze halen hier toch niets weg”.
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Verder viel het grote aantal kliko’s
op dat als klimmateriaal gebruikt kan
worden. Met behulp van een kliko kan
een inbreker gemakkelijk op de garage
klimmen en dan via het garage dak de
achterkant van de woning bereiken.
Eenmaal op het dak van de aanbouw
(serre) kan men dan een slaapkamer
openbreken. Doordat er op veel plaat
sen een serre is aangebouwd kunnen
de inbrekers via de achterzijde hele
huizenblokken bereiken. Eén kliko
aan de voorzijde van een huis kan dus
“een zwakke schakel” zijn voor een
groter woonblok. Meerdere huizen
in Dierdonk hebben een erker aan de
voorzijde. Sommige zijn erg laag en
gemakkelijk te beklimmen door een
inbreker. Denk hieraan als er zich boven
de erker een raam bevindt.
De volgende 116 inbraakgevoelige
situaties werden aangetroffen:
70 x Hek/poort/garage open
en niet afgesloten fietsen
37 x Auto niet op slot
7 x Openstaande ramen (inbraakgevoelig)
1 x Open voordeur			
1 x Niet afgesloten bedrijfsauto
Een opmerkelijke situatie was een
niet afgesloten bedrijfsauto met de
autosleutels op de bestuurdersstoel.
Het 06 nummer dat op de bus staat was
niet bereikbaar. Bij de bijbehorende
woning deed niemand open en was de
garage niet afgesloten.

Rond 22:00 uur vond de debriefing
plaats. In verband met de warmte lekker
buiten boven bij Parkzicht. Onder het
genot van een koel drankje werden de
ervaringen uitgewisseld.
Voor zowel het buurtpreventieteam als
de andere deelnemers was deze actie
een groot succes en hopen dat er een
preventieve werking van deze actie
uitgaat zodat het aantal woninginbraken
en insluipingen nog lager wordt in
Dierdonk. Ook de reacties van de
bewoners waren positief.
Mocht er in uw buurt/omgeving, mis
schien mede naar aanleiding van het
lezen van het bovenstaande, belang
stelling zijn voor het opstarten van een
buurtpreventieproject dan kunt u voor
ondersteuning daarbij contact opnemen
met Henry van Dongen of Monique van
Lierop, wijkagenten Dierdonk, telefoon
0900-8844. Dank aan alle deelnemers!
Het Buurtpreventieteam Dierdonk Veen
geul, Bereikbaar via: Email:
buurtpreventie.veengeul@upcmail.nl
Twitter: @BPDierdonk01
Facebook: Buurtpreventie Dierdonk
Veengeul

Nieuwsblad voor Dierdonk

Even voorstellen: Dierdonk Events!

Met trots presenteren wij een nieuwe werkgroep die
onder de vlag van de wijkvereniging Dierdonk regelmatig
kleinschalige activiteiten gaat organiseren voor alle leeftijds
categorieën. Zij noemen zich Dierdonk Events en hebben
een mooi logo ontworpen. Ze hebben bewust het kunstwerk
“de Overbrugging” terug laten komen in het logo omdat de
doelstelling het vergroten van de saamhorigheid in onze
wijk is. Door de komst van Dierdonk Events zal er voortaan
meer te doen zijn voor meer wijkbewoners.
Het eerste evenement dat Dierdonk Events heeft
georganiseerd was op paaszaterdag tijdens het ‘paasknutselen’
voor kinderen tot 8 jaar. De ongeveer 25 kinderen die hier aan
meegedaan hebben waren erg enthousiast en gingen met
leuke werkstukjes naar huis. Mede dankzij de door Albert
Heijn Dierdonk gesponsorde versnaperingen konden alle

aanwezigen getrakteerd worden op iets lekkers maar ook
op een gezond stukje fruit. De eerstvolgende activiteit zal de
vijfde editie van de Dierdonk Quiz gaan worden welke op 6
oktober a.s. weer van start zal gaan vanuit Parkzicht. Hiervoor
hebben de eerste teams zich alweer aangemeld en het Quiz
team is volop bezig met het uitwerken van de opdrachten,
welke steeds meer vorm beginnen te krijgen.
Heeft u als wijkbewoner een leuk idee voor een nieuwe
activiteit maar weet u niet hoe het uit te voeren, neem
dan gerust contact op met Dierdonk Events via mailadres:
dierdonkevents@dierdonk.nl, zodat zij misschien samen
met u iets nieuws kunnen gaan organiseren. Alle activiteiten
die Dierdonk Events ten uitvoer willen gaan brengen zullen
ruimschoots op tijd bekend gemaakt gaan worden via de Gazet
en via de website van de wijkvereniging, www.dierdonk.nl.
Wij hopen velen van u te gaan ontmoeten op een van de door
hen georganiseerde evenementen. Stan van Hout, Wilma van
Rijt en Hans van Rijt, succes met dit geweldige initiatief en de
leuke activiteiten die jullie gaan organiseren.
Het bestuur van wijkvereniging Dierdonk

DierdonkQuiz
Op 6 oktober aanstaande hebben we de vijfde editie van de DierdonkQuiz.
Wilt u meedoen dan kunt u nu uw team aanmelden.
Er kunnen slechts 25 teams deelnemen.
Aanmelden kan via dierdonkquiz@gmail.com
Graag verwelkomen wij u op 6 oktober!
Team DierdonkQuiz.
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Echtscheiding
Alimentatiezaken
Ontslagzaken
Incassozaken
Letselschadezaken
Bestuursrecht
Ondernemingsrecht
Strafrecht

Mr. G.C.G. Raymakers

Mierloseweg 5

Mr. L.C.J. Sars

5707 AA Helmond

Mw. Mr. F.A. van den Heuvel

T 0492 544415

Mw. Mr. S.H.J. Raessens
Mw. Mr. E. Kweens

braakmanadvocaten.nl

Bernhardstraat 15
Bakel
laat u verrassen in onze
prachtige showroom

ADRES VOOR HET

Ook tijdens de zomervakantie geopend!

PLAATSEN OF

EEN VERTROUWD

LEVEREN VAN
COMPLETE
BADKAMERS
EN
TEGELVLOEREN
Mierloseweg 288

•

Helmond

•

0 4 9 2 - 5 4 4 76 4

•

www.bbtegels.nl

Tommy’s vakantie op Schiermonnikoog
Vandaag is een spannende dag voor
Tommy. Hij gaat met de hele familie op
vakantie: Papa, mama, tante Selma, ome
Joop en oma, en Tommy zelf natuurlijk.
Ze moeten een heel eind reizen, wel
urenlang! Eerst gaan ze met de auto,
dan met de boot en dan nog met de bus.
Dus ze moeten al vroeg opstaan, nog
veel vroeger dan anders.
Tommy is als eerste wakker. Hij kan
niet meer slapen, zo spannend vindt
hij het. Als hij bij papa en mama op de
slaapkamer gaat kijken ligt papa nog in
diepe slaap. Zijn haar zit heel erg gek,
hij lijkt wel een gekke clown! Mama is al
een beetje wakker, en Tommy mag naast
haar in bed liggen. Dat is heel gezellig.
Misschien vindt mama op vakantie gaan
wel net zo spannend als Tommy. Mama
neuriet zachtjes liedjes in Tommy’s oor.
Dat kriebelt, maar het is wel een fijn
gevoel.
Mama gaat broodjes smeren voor het
ontbijt, en Tommy mag helpen. Papa
slaapt nog steeds: opstaan luie papa,
straks missen we nog de boot! In de
keuken zingen Tommy en mama met de
radio mee. Mama maakt veel broodjes,
want van reizen krijg je honger. Papa is
inmiddels aangekleed, en loopt druk
heen en weer met de koffers. Want er
moet veel mee op vakantie: de bal, de
vlieger, een schep om mee te scheppen
en ook Tommy’s zwembroek. Eindelijk
zijn ze klaar om te vertrekken.
Tommy en zijn ouders rijden naar
de boot. Bij de boot wachten tante
Selma, Oom Joop en oma al op hen.
Met zijn allen gaan ze met de grote
boot naar het eiland. Hoe heette het
eiland nou ook alweer? Tommy vraagt
het aan Ome Joop. Omdat de motor
van de boot zoveel herrie maakt, moet
Tommy het wel twee keer vragen. ”
Schiermonnikoog”, buldert Ome Joop, ”
Zo heet het eiland”.
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Ome Joop wijst naar de vogels die
boven de boot lijken te hangen. ” Dat
zijn meeuwen”, vertelt Joop. Tommy kan
de vogels van heel dichtbij zien, zo dicht
vliegen ze boven zijn hoofd. Tommy is
een beetje bang dat een vogel op zijn
kop zal poepen. Maar als hij beter durft
te kijken, ziet hij dat de vogels bijna niet
bewegen en toch blijven zweven! Dat
is knap van die vogels. Van oom Joop
mag hij de meeuwen een stukje brood
voeren.
Na een klein uurtje komen ze weer aan
wal. ‘Aan wal’ , dat betekent dat ze weer
met hun voeten op de grond staan,
vertelt ome Joop. Die heeft vroeger
gevaren, dus hij weet er veel over te
vertellen. Toch snapt Tommy het niet
helemaal, want op de boot stonden ze
toch ook met hun voeten op de grond?
In ieder geval brengt de bus van het
eiland hun bij hun camping.

Op de camping staan allemaal tenten,
grote en kleine. In sommige tenten
slapen hele gezinnen, in anderen maar
eentje. Tommy en zijn familie hebben
twee tenten meegenomen, twee grote.
Hij slaapt bij papa en mama in een
tent. Samen met papa gaat Tommy de

camping verkennen. Het is een groot
stuk land, met allemaal duinen er
omheen. Papa en hij gaan wat lopen in
de duinen. Opeens houdt papa Tommy
tegen. “Kijk nou es, Tommy, zie je dat?”
Papa wijst op een nestje. Daar zit een
vogel te broeden. Papa legt uit dat dat
de moeder is, en dat ze vast haar eitjes
warm moet houden. Da’s heel veel werk
voor een moedervogel. Als Tommy
dichterbij wil komen, wordt de vogel
heel boos:” kaai, kaai, kaai!!” doet ze.
Niet doen mensenkind!! Bij mijn eitjes

wegblijven!!, lijkt ze te zeggen. Papa en
Tommy lopen maar gauw door.
Later op de avond mag Tommy nog even
spelen voor het slapen gaan. Hij gaat
met zijn vlieger een stukje de duinen

in. En stiekem wil hij nog even bij het
nest gaan kijken. Hij wil zo graag zien
of er al jonkies zijn. Voorzichtig loopt
hij naar de plek van het nest toe. Maar
moedervogel is nergens te bekennen.
Nou moe, nu liggen die eitjes daar maar
alleen! Voorzichtig voelt Tommy aan de
eitjes. Ja hoor, helemaal koud. Nou, dat
is ook een toestand zeg! Tommy stopt
de eitjes in zijn broekzak. Mischien wil
papa de eitjes wel warm houden voor
de vogel.
Met zijn
gevonden
schat
in zijn
zakken loopt hij terug naar de tent. Trots
laat hij de eitjes aan papa zien. Maar
die is helemaal niet trots op Tommy
en ook niet blij. Papa begint zomaar
te schreeuwen naar Tommy:”Domme
jongen! Die moedervogel was alleen
maar even eten halen!! Nu heb je het
nest verstoord! Hoe moet moeder nu
haar eieren vinden?” Nu wordt Tommy
ook heel boos. Hij wilde toch alleen
maar helpen? Kon Tommy toch ook niet
weten? Papa had dat er nu helemaal
niet bijverteld. Huilend gaat Tommy
slapen. Hij geeft papa geen nachtzoen,
zo boos is hij op hem.

Niks
domme
Tommy!
Domme
moedervogel, die zomaar haar eitjes
alleen laat. Domme papa, die zomaar
begint te schreeuwen.
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Kleurplaat

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

Oplossingen op pag 27.
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Dierdonkdagen 2018 op 7, 8 en 9 september
Beste wijkbewoners,

Na een grandioos evenement van de dierdonkdagen vorig
jaar gaan we er dit jaar weer een super mooi weekend van
maken.
Onderstaand geven wij u een klein overzicht wat we dit
weekend gaan doen:
We beginnen vrijdag 7 september om 19.00 met de Jeugddisco, deze disco is voor alle kinderen van de leeftijd vanaf
6 jaar tot ……….. bij mooi weer zullen we zorgen voor een
leuke verrassing.

Zaterdagavond om 20.00 uur hebben we weer een super
gezellige Feestavond met medewerking van DJ Lukassen
toegangskaarten á € 7.50 zijn verkrijgbaar t.z.t. bij de AH of
online te bestellen via de site www.dierdonkdagen.nl

Om 21.30 mogen de papa’s en mama’s de kinderen weer op
komen halen of u blijft gewoon vanaf 19.00 uur gezellig in de
tent.

Zondag 9 september vanaf 12.00 uur gaan we weer een
grandioze zeskamp organiseren met nog uitdagendere
toestellen als vorig jaar.
Deze middag is voor jong en oud vanaf de leeftijd van 8 t/ 14
jaar en van 15 jaar en ouder. Maar let wel op want “vol is vol”
dus geef je op tijd op www.dierdonkdagen.nl
Deze middag zal tot ongeveer 17.00 uur duren, maar wees
gerust er is tussendoor genoeg tijd om wat te drinken of een
lekkere snack van “ De Smuller”.

Aansluitend hebben we een Hollandse- / karaoke avond
voor degene die willen. Deze avond is voor de jeugd vanaf
15 tot ………… ook voor deze geldt bij mooi weer een leuke
verrassing!
Zaterdag 8 september beginnen we om 13.00 uur met sport
en spel voor de kinderen deze middag zal bestaan uit;
• Voetbal
• Dance workshop
• Knutselen en leuke tatoeages voor de kids
Rond 17.00-18.00 zal deze middag ten einde zijn.

Al deze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door al
onze sponsoren, waarvoor wij u hartelijk willen bedanken
voor uw bijdrage.
Graag tot ziens op de dierdonkdagen!!!!

Vrijdag 7 september
19:00 – 21:30 uur:

21:30 – 24:00 uur:

Jeugd-Disco
In de Feesttent met DJ Nick Lukassen
Hollandse Avond + Karaoke
Van jong tot oud, laat je stem horen !!

Zaterdag 8 september
13:00 – 18:00 uur:

Sport / Spel / Cultuur
Kom kijken en doe mee !!

20:00 – 01:30 uur:

Feestavond in de Tent
Met DJ Nick Lukassen ; Toegangskaarten à € 7,50

Zondag 9 september
12:00 – 17:00 uur:

Zeskamp Spektakel
Schrijf je team in ; Minimaal 6 personen

Voor meer informatie, inschrijven en kaarten ga naar onze website: dierdonkdagen.nl
Blijf ook op de hoogte via facebookpag.: dierdonkdagen
Met dank aan:
Wijkvereniging Dierdonk
OSD
Wijkraad Dierdonk
Autorijschool de Kimpe
Cafetaria de Smuller
Delifrance Helmond
Duterloo Makelaardij
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FOA Nederland
M2Z bv
Hotel St. Lambert
Hubo Helmond
Carmitech
Instal.buro Carlo Vlamings
Kapsalon Bart

Broeckx Makelaars
Natural Beauty Dierdonk
Nobra Cars Helmond
Aarts Interieurstoffering
CFO Capabel
A. vd Heuvel Makelaars

Fysiotherapie Reigerlaan
Rovero
Tom Deelen Stukadoors
S&D Glas Schilderwerken
Plus ‘De Bus’
Rabobank Helmond
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Dierdonk 25 jaar: Tussen Kunst & Quizien
Lees hier alles over de voortgang van de organisatie van het
evenement ter gelegenheid van 25 jaar Dierdonk. Noteer
9 september in de agenda en kom genieten tijdens Tussen
Kunst & Quizien.

De Korte Geer: daar is het te doen

In tegenstelling tot eerdere edities van Kunst in Dierdonk
waarbij de bezoekers naar de kunstenaars gingen, worden
nu de kramen en tenten van de ruim 30 kunstenaars op het
veld aan De Korte Geer geplaatst. De kramen van circa 8
originele foodproducten staan ertussen. Op 18 juni heeft
de informatieavond plaatsgevonden voor de Korte Geer
bewoners. Ze hebben positief gereageerd op onze plannen. Ze
vroegen terecht om aandacht voor het parkeren. Het kan best
druk worden zodat we iedereen vragen om zoveel mogelijk
met de fiets of te voet te komen.

Wie maakt het kunstwerk?

Op 9 september wordt ook een speciaal voor dit jubileum
vervaardigd kunstwerk onthuld. De kunstenaar die het
beeld maakt is Petry Claassen. Zij is een bekende Dierdonkse
kunstenares die ook betrokken was bij het Carat kunstwerk,
De Overbrugging, aan het begin van de Dierdonklaan. Het
nieuwe kunstwerk komt bij de grote vijver te staan. Dat zal
het startsein zijn van Tussen Kunst & Quizien dat van 12.00
uur tot 17.00 uur duurt.

Vragen en/of opmerkingen

U kunt ons bereiken door een mail te sturen naar
secretariaatwijkvereniging@dierdonk.nl. Vragen en
opmerkingen zijn welkom.
Marion Jochem, Bert Valentijn, Niek de Jongh,
Gerard Bosmans en (niet op de foto) Jan van Duren

Dierdonk
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Vrijwillig maar niet vrijblijvend
Robert Koolen en Joyce Welten
van Hockeyclub Bakel

Zoals u weet is vrijwilligerswerk nooit
vrijblijvend. Je zet je in voor anderen
en dan wordt er op je gerekend. Deze
maand opnieuw een interview met niet
één maar met twee vrijwilligers die
óf in Dierdonk wonen óf in Dierdonk
vrijwilligerswerk doen! Het echt
paar
Jansen (van wie Erica onlangs de vrij
willigerspenning van Helmond mocht
ontvangen, gefeliciteerd Erica!) nomi
neerde Robert Koolen. Robert wilde
graag meewerken maar wel samen
met andere Dierdonkse (bestuurs-)vrij
willigers van zijn club. Joyce Welten,
voorzitter van Hockeyclub Bakel kon
aanschuiven.
Iets terugdoen
Zowel Robert als Joyce kwamen bij
Hockeyclub Bakel (HCB) terecht via hun
kinderen. Halen-brengen-wedstrijden
langs de zijlijn volgen … Beide inwoners
van Dierdonk horen bij het soort ouders
dat dan actief betrokken raakt bij de
club, die gaan helpen. Joyce zegt: na
een aantal jaren had ik echt het idee dat
ik ook iets moest terugdoen voor alle
plezier die ze mijn kinderen boden.
Bestuursfunctie
Robert werd zo’n 10 jaar geleden be
naderd voor een bestuursfunctie nadat
hij zich had ingezet voor de sponsor
commissie van de club. Vrijwilligerswerk
was hem niet vreemd! Hij was zo’n 20
jaar geleden betrokken bij de oprichting
van ons wijkgebouw Parkzicht. Na 5 jaar
heeft hij het werk voor Parkzicht verruilt
voor vrijwilligerswerk voor Amnesty
International. En 10 jaar geleden werd
hij dus actief voor Hockeyclub Bakel
waar hij lange tijd de voorzittersfunctie
heeft bekleed.
Joyce is hem in die functie opgevolgd
halverwege 2016. Zij is zelf ook bij
de club gaan spelen en ten tijde van
ons interview dat we in het clubhuis
houden wacht ze, in sporttenue, op
haar medespeelsters voor een training.
Joyce heeft mede vormgegeven aan
het trimhockey. Veel Dierdonkse dames
vinden daarin hun wekelijks sportief
“uitje”. Robert is nog altijd actief in de
scheidsrechterscommissie en hanteert
ook zelf de scheidsrechtersfluit bij
menige wedstrijd.
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Gezellige club
Hockeyclub Bakel is een relatief kleine
vereniging. De club telt zo’n 230 leden.
Voor de helft komen de leden uit
Dierdonk en de andere helft woont
voornamelijk in Bakel. Er zijn families die
al meerdere generaties leden leverden
aan deze club. Vaak zijn ouders én
kinderen lid. De leden blijven ook veelal
heel lang bij HCB. Vanaf 6 jaar kan je lid
worden en het oudste spelende lid was
72! Gezelligheid staat hier voorop. Voor
prestatie-hockey kiest men meestal voor
aan andere (grotere) club. Maar deze
kleine vereniging krijgt van bezoekende
teams heel vaak complimenten over
hun accommodatie, de staat van het
veld en voor de gezellige kantine. In die
kantine schenken ze overigens heerlijke
koffie heb ik ervaren!
Er wordt regelmatig iets georganiseerd
voor de leden. Er is een jaarlijks familiemix-toernooi waar complete families
aan deelnemen, er is een jaarlijkse dartavond, de Sint komt ieder jaar langs
en er zijn regelmatig clinics voor de
jeugdleden.
40 jaar Hockeyclub Bakel
Vorig jaar mocht de vereniging haar
40-jarig jubileum vieren. Zowel Bakel
als Dierdonk zijn gediend bij de aan
was van leden uit deze twee kernen.
Zonder elkaar zou de club het hoogst
waarschijnlijk niet overleven, nu is er
genoeg aanwas al kunnen er nog best
wat leden bij. Met name bij de jongens
kunnen ze nog wel wat leden gebruiken.
Vrijwilligers
Joyce en Robert glunderen echt als zij
over hun club vertellen. Het geeft hen
veel plezier iets voor anderen te kunnen
betekenen. Robert zegt: “Het is fijn iets
voor elkaar te krijgen, een toernooi
bv. Als je de deelnemers ziet genieten,
lol hebben, dan vind ik dat top! Ook
zaken regelen met de gemeente en met
ondernemers zoals het vergroten van
de parkeerplaats was mooi. Helemaal
nu het eindresultaat er is! Medewerking
in Bakel is groot. Zo brengt de Bakelse
Jumbo elke week vers fruit.”
Voor Joyce was het besturen van een
vereniging helemaal nieuw. “Het gaat
wel anders dan in het bedrijfsleven”,
zegt ze, “het loopt soms wel eens

anders dan gedacht… Men staat er
overigens veel te weinig bij stil wat er
in zo’n club allemaal geregeld moet
worden. En ik vind veel leuk maar, zeker
als bestuurder, moet je niet alles zelf
willen doen”.
Stokje doorgeven
Aan het einde van het interview wordt
het stokje doorgegeven. In de volgende
Gazet kunt u meer te weten komen over
een andere actieve wijkgenoot: Antoine
van Bragt van Phileutonia.
Dank Joyce en Robert voor de gastvrije
ontvangst, het prettige gesprek en de
heerlijke koffie. Maar vooral dank voor
jullie inzet die anderen in staat stelt om
sportief plezier te beleven!
Mirjam van der Pijl

Rectificatie van de redactie:
Helaas in is het vorige stuk over Erica
en Ruud Jansen een fout geslopen. In
de ondertittel stond dat ze van Scouting
Paulus waren, onze redactie is dat
zo gewend dat ze over die scouting
schrijven. Maar Erica en Ruud Jansen
zijn van SCOUTING LEONARDUS. Onze
oprechte excuses aan Erica en Ruud.
de redactie
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Dierdonk 3D: Vrijwilligersfeest
Elk jaar is er een feest waar ik als
geheim agent bij moet zijn. Incog
nito mezelf mengen tussen vele
vrijwilligers is een makkie tijdens het
vrijwilligersfeest.
Zondagmiddag 1 juli was het weer
tijd voor de besturen van de wijkraad,
Parkzicht en de wijkvereniging om
hun vrijwilligers letterlijk en figuurlijk
in het zonnetje te zetten.
In tegenstelling tot recente edities was de plaats van handeling
deze keer Parkzicht zelf. Een locatie zo dichtbij en zo bekend
heeft niet geleid tot een afname van het aantal vrijwilligers
dat getrakteerd wilde worden. Een record aantal van 71
personen nam deel aan het programma. Een programma dat
bestond uit een wandeling door de wijk met een golfclub en
een licht golfballetje, het welbekende urban streetgolf. Het
Dierdonkpark fungeerde als 8-holes baan waar ondanks de
hitte fanatiek werd gespeeld. Een leuke opmerking die de
sfeer aangaf was de de reactie op de vraag of ie er in zat? Nee,
je ziet hem toch nog liggen!
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Bij terugkomst in Parkzicht stond de uitgebreide barbecue al
klaar, maar eerst werden de prijzen uitgereikt. Kim Vlemmings
bleek de beste vrouw te zijn en bij de mannen ging Pierre
Claassens aan de haal met 2 lekkere flessen wijn.
Voordat de barbecue begon, heb ik nog even uitgezocht
waarom er nu meer vrijwilligers waren. De reden blijkt
eenvoudig. De nieuwe organisatie van de Dierdonkdagen
bestaat uit 15 personen, het recent opgerichte Dierdonk
Events kwam met 8 personen en ook de organisatie van
Tussen Kunst & Quizien was (gedeeltelijk) aanwezig.
Om 20.00 uur ben ik gegaan maar was Parkzicht verre van leeg.
De voorraad vlees wel want er is veel gegeten (en gedronken).
Kortom, ook dit jaar was het vrijwilligersfeest een geslaagd
feest. Een feest dat moet blijven bestaan omdat Dierdonk niet
zonder zijn vrijwilligers kan. We willen immers allemaal dat er
in onze wijk allerlei leuke activiteiten georganiseerd blijven
worden.
Vrijwillige groeten van
geheim agent pd7
geheimagentpd7@gmail.com
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Kent u deze Dierdonker al?
Cindy Gruijters
Hoe goed kent u uw wijkgenoten? Wie
woont er in uw buurt en wat houdt hen
bezig? In iedere editie een interview
met een Dierdonker om hier achter te
komen. Deze keer: Cindy Gruijters.
Dat onze mooie wijk ook ondernemers
herbergt, bewijst Cindy Gruijters. Cindy
is 41 jaar oud, woonachtig op de Boeke
steyn
laan, getrouwd en moeder van
twee dochters van 13 en 16 jaar. Sinds
2010 is zij de trotse mede-eigenaresse
van kinderdagverblijf ‘Puk’ in Deurne.
Dat Cindy voor zichzelf wilde beginnen
wist ze al vrij snel na haar opleiding
tot pedagogisch medewerker, maar
waar en hoe pak je zoiets aan? Omdat
ze de stap destijds nog te groot vond,
bleef ze plakken in de kledingwinkel
waar ze werkte. Totdat ze haar jongste
dochter naar een kinderdagverblijf in
het centrum van Helmond bracht en
hoorde dat hun vestiging in Dierdonk
nog een pedagogisch medewerker
zocht. Ze begon te werken bij ‘Up to
four’ en had al vrij snel door wat er
allemaal komt kijken bij het runnen van
een kinderdagverblijf. Bovendien liep ze
over van de eigen ideeën. Samen met
een collega is ze aan de slag gegaan om

hun droom uit te laten komen. Daarbij
pakten ze het grondig aan. Zo startten ze
een marktonderzoek in de omliggende
gemeenten. Hoewel ze hun pijlen eerst
op Someren richtten, bleek er in Deurne
meer behoefte te zijn én kwam er net
een geschikt pand vrij. Ze moesten dit
pand echter nog grondig verbouwen,
dus terwijl de eerste geïnteresseerden
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zich meldden, konden ze nog helemaal
niets laten zien. “We zijn toen gewoon
bij alle toekomstige klanten persoonlijk
langsgegaan met de bouwtekeningen
om ze een beeld te geven hoe het ging
worden”, vertelt Cindy.
Er moesten grote investeringen gedaan
worden en toen ze uiteindelijk open
gingen, waren er dagen bij dat ze
maar één kindje in de opvang hadden.
Sowieso waren alle kinderen nieuw, dus
moesten ze allemaal wennen. “Dat was
wel pittig in het begin”, vertelt Cindy,
die toentertijd ook zelf nog veel op de
groep stond. Een jaar na de opening
barstte de economische crisis ook nog
eens in alle hevigheid los en zeker in de
kinderopvang was dit te merken. “Het
aantal kinderen liep enorm terug omdat
ouders hun baan verloren”. Cindy en
haar compagnon gingen zelf weer op
de groep staan om de personeelskosten
te drukken, maar de onzekerheid van
de crisis gaf Cindy enorm veel stress.
Toen ze las dat hardlopen hét medicijn
tegen een burn-out is, besloot ze ermee
te beginnen. Het bleek een schot in de
roos. Nog steeds loopt ze twee keer
per week hard -een halve marathon
per week, zoals ze zelf zegt- en fitnest
daarnaast ook nog enthousiast. Cindy:
“Ik adviseer echt iedereen om te gaan
hardlopen. Het is een geweldige manier
om je hoofd leeg te maken. Ik doe
tijdens het rennen ook de meest geniale
ideeën op … als er dingen zijn waar
ik al tijden mee zit en geen oplossing

voor weet dan komt tijdens het rennen
ineens het antwoord.”
Dat een eigen bedrijf hard werken is,
hoef je Cindy niet te vertellen. Inmiddels
ligt de crisis ver achter haar en telt Puk
zo’n 140 kleine klanten. Het gaat dus
ontzettend goed en Cindy gaat nog
steeds iedere dag met heel veel plezier
naar haar werk. Toen ze net begon,
draaide ze weken van 50 uur en heeft
ze haar werk vaak voor moeten laten
gaan; zelfs met Sinterklaas zat ze achter
haar computer. Ze volgde veel extra
opleidingen en had daarnaast haar gezin
en het huishouden. -En laten we vooral
ook niet haar honden en poes vergeten,
want Cindy en haar man zijn echte
dierenvrienden. Ze hebben, zo zegt ze
zelf lachend, een zwak voor ‘gevonden
voorwerpen’ en iedereen weet hen te
vinden als een dier ergens niet meer
gewild is.. Hun vorige poes was een
zwerfkat die zomaar aan kwam lopen
tijdens een vakantie in Tsjechië en nooit
meer weggegaan is.
Sinds 2013 woont Cindy met haar gezin
met heel veel plezier in Dierdonk. Een
mooie, rustige plek, waar de mensen
ontzettend vriendelijk zijn, aldus Cindy.
Ze vindt het ook geweldig om hier hard
te lopen en de honden uit te laten.
Cindy: “Ik woon hier zo ontzettend fijn.
Als ik hier oud mag worden, ben ik heel
erg blij”.
Maartje van Lith
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EHBO Vereniging Helmond
EHBO Vereniging Helmond gaat weer starten met de cursus
Eerste hulpverlener, Eerste hulp aan kinderen en Reanimatie.
U kunt zich hiervoor opgeven via het secretariaat mailadres:
secretariaat@ehbo-helmond.nl
Verder een update aangaande de EHBO-vereniging die hun
lessen, eerste hulpverlener, eerste hulp aan kinderen en AED/
BLS sinds een jaar verzorgt vanuit wijkhuis Parkzicht. Naar
aanleiding van het verzoek vanuit de gemeente, om in iedere
wijk in Helmond voldoende mensen op te leiden voor een
AED certificaat, hebben wij hier in Dierdonk inmiddels aan
55 mensen een cursus AED/BLS gegeven. De gemeente gaat
er ook voor zorgen dat er nieuwe defibrillators in onze wijk
geplaatst gaan worden zodat bij een mogelijk hartfalen zo
snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 minuten, adequate hulp
geboden kan worden. Verder zal EHBO-vereniging Helmond
deze cursussen ook nog gaan geven voor geïnteresseerde
inwoners van de wijken Helmond-Oost en Helmond-Noord.
Hierbij kunnen uiteraard ook nog inwoners van Dierdonk zich
aansluiten. Ook zal na de zomervakantie wederom gestart
gaan worden met een nieuwe cursus Eerste Hulpverlener en
een cursus Eerste hulp aan Kinderen. Deze cursussen zullen
op de donderdagavonden gegeven gaan worden in Parkzicht.

Hiervoor zijn een viertal instructeurs en een tweetal
lotusslachtoffers aan onze vereniging verbonden. Vanwege de
steeds verder aangescherpte veiligheidseisen bij de diverse
evenementen wordt steeds vaker een beroep gedaan op
onze hulpverleners, mede ook door de gemeente en bij grote
evenementen zoals de kasteel
tuinconcerten, de ELE Rally,
intocht Sint Nicolaas en het kasteel van Sinterklaas. Maar ook
buiten de gemeentegrenzen van Helmond weet men onze
vereniging te vinden wanneer het om hulpverlening gaat. U
ziet dat EHBO-vereniging Helmond een bruisende vereniging
is waar steeds vaker inwoners van Helmond aan kloppen
voor het volgen van een van boven genoemde opleidingen.
Mocht u interesse hebben voor het volgen van een van
boven genoemde cursussen, dan kunt u zich aanmelden via
mailadres: secretariaat@ehbo-helmond.nl

Met LEV Zomerweken
De maanden juli en augustus staan voor vakantie en mooi
weer. Alles is anders dan de rest van het jaar. Voor veel
senioren een tijd waarin veel vaste activiteiten een paar
maanden wegvallen. Wekelijkse clubs bijvoorbeeld starten
pas weer na de zomer en dagen duren soms wel heel lang.
Wat ons betreft blijft u ook deze zomer lekker actief.
Dit jaar organiseert LEVgroep namelijk voor het twaalfde
achtereenvolgende jaar de LEV Zomerweken voor Helmondse
senioren tijdens de zomervakantieperiode.
Het programma biedt maar liefst rond de 50 creatieve,
sportieve, educatieve en gezellige zomeractiviteiten. Er
is volop aanbod, ook in uw wijk. U hoeft zich dus niet te
vervelen deze zomer. Als u dit leest zijn de Zomerweken al in
volle gang maar wie weet is er nog plaats. Haal de folder in
huis en schrijf u snel in! Wie weet treft u een wijkgenoot met
dezelfde interesse en houdt u er een leuk contact aan over. Of
de activiteit spreekt u aan en u besluit om na de zomer ermee
door te gaan. Kansen genoeg!
De brochure van de LEV Zomerweken is verkrijgbaar bij onder
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meer de bibliotheek Helmond-Peel; wijkhuizen de Fonkel,
de Boerderij, de Brem, Westwijzer, de Lier en het TOVgebouw; lunchroom de Keyser, de diverse zorgcentra en aan
de receptie van het centraal kantoor van LEVgroep aan de
Penningstraat in Helmond.
U kunt het programma en inschrijfformulier ook vinden
op www.levgroep.nl onder het kopje ouderen en dan
zomerweken.
Lindi Jansen, met een hartelijke groet van wijkteam Noord
Voor contact en vragen:
Telefonisch bereikbaar maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur
Telefoon : 0492 59 89 88
E-mailadres:
sociaalteamnoord@levgroep.nl
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Jeugdprijspuzzel. Win een boekenbon!
Afgelopen maand hadden we een rebus. Deze was dus niet zo
moeilijk, dus het oplossen was een kinderspel, totaal hadden
we 18 oplossingen en ook alle 18 goed. De juiste oplossing
was “Feestjes voor geslaagden komen na vaderdag”.
Er waren meer inzendingen, hou dit vol want bij te weinig
deelname zullen we overwegen om (tijdelijk) met de
prijspuzzel te stoppen. Spoor klasgenootjes, vriendjes en
vriendinnetjes aan om ook mee te doen. En niet alleen
puzzelen, maar stuur de oplossing ook in. Mocht je denken
dat er een fout in de puzzel zit laat ons dat rustig weten.
Onder de juiste inzendingen zijn door Gerard Bosmans,
Voorzitter van de Wijkvereniging weer 3 prijswinnaars
getrokken die op 29 juni hun prijs, zijnde een boekenbon van
de Ganzenveer, in ontvangst hebben genomen
Op de foto hieronder de gelukkige prijswinnaars.
Van Harte Gefeliciteerd!

Oplossing letterbrij

Waar moet de oplossing naar toe?

De oplossingen van deze puzzel kun je bij voorkeur per mail
met als onderwerp “kinderpuzzel” opsturen naar:
puzzel@dierdonkgazet.nl of per post naar:

Jonathan Faase, Lotte Claassen en Tom van Veijfeijken

Niet gewonnen, of niet meegedaan dan krijg je deze
maand een nieuwe kans en wel met de letterbrij.

Voor de vakantie hebben we een woordzoeker of letterbrij.
Zo op het oog zijn het letters die nergens opslaan, maar van
links naar rechts en van onder naar boven en van schuin
onder naar schuin boven zijn de woorden verstopt die in het
lijstje staan. Als je die allemaal weggestreept hebt dan komt
er een woord uit van 10 letters en dat is de oplossing voor
deze uitgave. Hij is niet echt moeilijk dus jongens en meisjes
zet hem op. Deelname is weer mogelijk vanaf 7 jaar, tot dat je
de basisschool verlaten hebt. Veel puzzelzoek plezier.

Gazet Kinderpuzzel
Schovenhorstweide 1
5709 SG Helmond.
Deelname is weer mogelijk vanaf 7 jaar,
tot dat je de basisschool verlaten hebt.
Vermeld je naam, adres, telefoonnummer,
leeftijd en of je een jongen of meisje bent.
Onder de goede oplossingen verloten wij:
3 boekenbonnen van € 10,00.
Uiterste inzenddatum: Zondag 12 augustus

Oplossing doodles spelletjespagina 19

De Letterbrij

Onderstaande woorden zijn in de letterbrij verstopt. Probeer
ze allemaal te vinden. De letters die overbijven zet je in de
oplossingsbalk., en dan heb je de oplossing.
Alpen
Kamperen
Surfen
Badjas
Natuur
Tent
Badlaken
Parasol
Terrasje
Badpak
Reisje
Warmte
Caravan
Safari
Zonnetje
Genieten
Spanje
Zwemmen
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Weet u het al

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

24/7

Óok voor
autoverhuur

b e re

ik b aa

r

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

Ondernemer van Bakel!
Hier had uw advertentie
kunnen staan.

Het is weer genieten
van dagelijks verse
mosselen
bij:

Informatie:
advertenties@dierdonkgazet.nl
telefoon 06- 40980106

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

EXTRA SLEUTEL

ook autosleutels met
startonderbreker
VAN TIEL
BAKEL
KLAAR TERWIJL U WACHT

Voor uw frietwagen-catering
op locatie

Johan Slegers

info@johanslegers.nl
Tel. 06 537 604 75

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

‘De oudsten’ van basischool Dierdonk

Het artikel van de vorige keer stond
in het teken van de jongsten van
onze school. We namen een kijkje
in de keuken van de verschillende
kleutergroepen en spraken over het
aanmelden van nieuwe leerlingen.
Deze keer werpen we een blik op de
oudsten van de school. Die, op de dag
van schrijven, nog 4 weken basisschool
in het vooruitzicht hebben, de eerste
kennismaking op de middelbare school
is inmiddels achter de rug. De laatste
periode in groep 8 blijft bijzonder.
Schoolkamp groep 8
Door Wessel en Kian uit groep 8B
Op dinsdag gingen wij met de fiets
naar Lierop. Onderweg hadden we een
foto-fietstocht. Toen we aankwamen
gingen we een bosspel spelen en onze
kamers inrichten. ‘s Avonds gingen we
een smokkelspel spelen waarbij we
getikt werden door juffen en meesters.
Na het tellen van de stortingsbewijzen
was het gelijkspel tussen 8A en 8B.
Daarna hebben we een film gekeken.
Op woensdagochtend hebben we
geknutseld voor de motorrijders en
Mastermind gespeeld. ‘s Middags
gingen we allemaal spellen met water
doen en we gingen ook slagbal spelen
en voetballen. ‘s Avonds hadden we
de motorrit. Het was
een leuke tocht. Na
de rit mochten alle
motorrijders nog op ons
kamp wat eten. Daarna
gingen we nog bij het
kampvuur
allemaal
liedjes zingen.

Gazet juli/augustus 2018

Donderdagochtend hadden we net
zoals elke dag ochtendgymnastiek.
Toen de ochtendgymnastiek afgelopen
was, gingen we ontbijten, we hadden
boterhammen en peperkoeken. In
de ochtend hadden we het Zweeds
Loopspel, dit was erg leuk. Daarna
hadden we nog een quiz en een bosspel.
‘s Avonds was er een discoavond. Op
vrijdag gingen we weer naar school. Het
was een heel leuk kamp!
Wessel en Kian
Motorrit
Door Noor, Charlotte en Elise uit groep
8A
De woensdag van kamp hadden we
motorrit. Om zes uur kwamen de eerste
motorrijders al aan op de kamplocatie.
Rond half zeven gingen we allemaal
omkleden om op de motor te kunnen
stappen: lange broek, een stevige
jas of vest en handschoenen. Na het
omkleden ging iedereen op zoek naar
zijn of haar motorrijder, toen iedereen
zijn motorrijder had gevonden en
iedereen zat, konden we vertrekken.
We gingen vanaf de kamplocatie naar
school daar stonden allemaal ouders
van iedereen op ons te wachten. We
stopten even bij de school. Een paar
minuten later vertrokken we weer terug
naar de kamplocatie. Toen we weer
terug bij de kamplocatie waren gaf
iedereen zijn of haar cadeautje die we
die middag allemaal hadden gemaakt
en we bedankten onze motorrijder. Er
stonden broodjes knakworst en wat
drinken voor ons klaar. Iedereen vond

het een geslaagde motorrit.
De Musical
Door Carlijn en Fiene uit groep 8A
Onze musical dit jaar heet: De tent op
z’n kop! In het begin hoorden we welke
musical we kregen. Dat kregen we via
een filmpje te weten. Daarna mochten
we de tekst doorlezen. 2 Weken later
mocht je de rollen die je graag wilde
hebben, opschrijven. Een paar weken
later kreeg je je rol te horen. De
meeste mensen kregen de rol die ze
graag wilden. Toen gingen we meteen
oefenen op het podium, eerst met het
script. Daarna mocht je het script op de
grond leggen. De liedjes gingen eigenlijk
meteen al heel goed. We moesten ook
dansjes verzinnen en uitvoeren. Nu zijn
we bezig met oefenen zonder boekje
en met kleren. Natuurlijk zijn er ook
spullen die je nodig hebt om de musical
te spelen, die moet je zelf regelen en
soms zelf maken. In de coulissen moet
je ook heel stil zijn, anders hoor je dat
in de zaal. Op 3 juli is de musical voor de
ouders en de opa & oma´s. We hebben
er lang op geoefend.
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Juli/augustus 2018 in het Annatheater
Anna Presenteert was sprook
jesachtig mooi!
Op 2 en 3 juni zijn de voorstellingen
geweest van onze Jeugdtheaterschool:
“Anna Presenteert”.
Het was sprookjesachtig mooi. En wat
hebben de leerlingen van onze Jeugd
theaterschool de sterren van de hemel
gespeeld. We zijn zoooooooo trots op
ze!
Begin september zijn weer proeflessen.
Je bent van harte welkom!
Voor informatie:
Lavínia Germano, tel. 06-44369288,
laviniagermano@annatheater.nl.
Zie ook pagina Jeugdtheaterschool op
deze site.
Dinsdag 17 juli: Zelf op de
planken in de vakantie!
Op dinsdag 17 juli organiseert Jeugd
theaterschool Annatheater een dag vol
theaterplezier!
We spelen de hele dag toneel en ’s
avonds laten we wat we gedaan hebben
aan het publiek zien, in een echt theater
met alles erop en eraan.
Kom in het Annatheater op het grootste
podium van Helmond in de spotlights
staan!

Verwacht in september:
Gratis proeflessen Jeugdtheaterschool
Annatheater op 5 en 6 september
en Productiegroep Jeugdtheaterschool
Annatheater speelt: “As You Like It”
regie: Lavínia Freitas Vale Germano
data voorstellingen: zaterdag 29 en zon
dag 30 september, vrijdag 5, zaterdag 6
en zondag 7 oktober

aanvang: vrijdag en zaterdag: 19.30 uur,
zondag 15.00 uur
entree: kinderen/jongeren € 8,00, vol
wassenen € 10,00
reserveren: reserveren@annatheater.nl,
tel. 06-28104333

Wanneer: dinsdag 17 juli van 10.00 tot
20.00 uur Waar: Annatheater Helmond
Voor wie: kinderen vanaf 8 jaar
Wat kost het: € 25,00
Geïnteresseerd? Neem contact op met
Lavínia Germano: telefoon: 06-44369288
/ laviniagermano@annatheater.nl
Deze cursus is mede mogelijk gemaakt
door Cultuur Contact.

Het Annatheater is gelegen aan de Engelseweg, 1 minuut
lopen van het NS-station. Het adres is: Floreffestraat 21a,
Helmond. Telefoon: 0492 475255,e-mail: info@annatheater.nl
Voor meer informatie kijk op: www.annatheater.nl
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Stichting Draaiorgels Helmond
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Zondag 8 juli van 13.30 tot 16.30 uur 2e nosToren
talgische dansmiddag.
5701 straat 36a
SH H
elmo
nd
In Mei zijn de Carat concerten weer begonNostalgische Dansmiddag op
nen op de zondagmiddag. Reden voor ons om
het voor wat betreft concerten rustig aan te Zondag 3 juni, 8 juli en 19 Augustus
met DJ Gerrit en onze orgels.
doen. Om niet helemaal zonder aanvullende
activiteiten te zitten tijdens deze periode hebben we weer een aantal nostalgische dansmiddagen vastgelegd in het programma. De
tweede is op zondag 8 juli van 13.30 tot 17.00.
De voetjes kunnen van de vloer op de klanken ĞŶ ĚĂŶƐŵŝĚĚĂŐ ƚĞƌƵŐ ŶĂĂƌ ĚĞ ƟũĚ ǀĂŶ ƚŽĞŶ͘
van de “gouden oude” van DJ Gerrit en ook sŽŽƌ ĚĞ ƟĞŶĞƌƐ ǀĂŶ ƚŽĞŶ͕ ŵĂĂƌ ŽŽŬ ǀĂŶ ŶƵ͘
Van 13.30 tot 16.30 uur, dansen op
onze dans- en kermisorgels zullen aansporen ŵƵǌŝĞŬ
ǀĂŶ ŽŶǌĞ ĚƌĂĂŝŽƌŐĞůƐ ĞŶ : 'Ğƌƌŝƚ͘
Ğ ƚŽĞŐĂŶŐ ŝƐ 'Zd/^͕ ĞĞŶ ĚŽŶĂƟĞ
om zich op de dansvloer te begeven.
C

C

Y

ŝŶ ĚĞ ĚŽŶĂƟĞƉŝũƉ ƐƚĞůůĞŶ ǁŝũ ŽƉ ƉƌŝũƐ͊

www.diverse
aaiorgelshe van
o dn
Het is op deze dag ook Kermis. Vroeger stonden
deze orgels tijdens de kermis in danstenten. Proef het gevoel
van toen en kom naar “onze danstent”. Maak maar even die
doorsteek naar de Torenstraat.

Zondag 19 augutus van 13.30 tot 16.30 uur 2e
nostalgische dansmiddag.
De vakanties zijn alweer bijna voorbij en de
Carat concerten nog in volle gang op de zondagmiddag. Vandaag kunt u het dansbeen
weer laten swingen tijdens de derde en laatste nostalgische dansmiddag van dit jaar.DJ
Gerrit en ook onze dans- en kermisorgels zullen u met de “gouden oude” aansporen om
u op de dansvloer te begeven voor een slow
fox, tango, engelse- of weense wals etc.
Een gezelligere afsluiting van de vakantie is
niet denkbaar. Proef het gevoel van toen en
kom naar “onze danstent” van toen.

i fo dr
a org lshe tijdens
ond n
De
entree
de openingstijden op zaterdag en zondag
van 13.00 tot 17.00 uur en het dansen is gratis, echter vragen wij wel een donatie achter te laten in onze orgelpijp.
Zie ook: www.draaiorgelshelmond.nl

Zondag 26 augustus 15.00 tot 17.00 uur een Klassiek Concert met De Gaudin van 1924
Van Carat meteen door naar de Gaviolizaal. Gezien de
weersomstandigheden van afgelopen december hebben
we besloten om het klassiek concert dit jaar in de zomer te
houden.
Vandaag geen koor, orkest of muziekgezelschap. Vandaag
voeren onze eigen orgels het concert aan.
Het concert zal voor een groot gedeelte bestaan uit een
herhaling van het orginele klassieke concert uit 1928, dit
aangevuld met enkele nieuw gekapte klassieke nummers.

Caratconcerten op Zondag
Mist u de concerten in de Gaviolizaal?
U kunt op de volgende dagen terecht in
de Warande bij de caratconcerten.

8-jul:
12.00 uur Politieharmonie Oost-Brabant
13.00 uur The Salty Dogs Mierlo
14.00 uur Muziekkapel Ragazzi Helmond
15-jul
12.00 uur B-Orkest Harmonie Excelsior
Gemert
13.30 uur VrijeTijdsorkest Deurne
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22-jul
12.00 uur de Molshoop Nuenen
13.00 uur Just4Fun Eindhoven
14.00 uur
Irish koffie
Helmond
29-jul
12.00 uur
Seniorenorkest Gemert
13.30 uur
Seniorenorkest Groot Someren
5-aug
12.00 uur Zum grünen Kranz Geldrop
13.00 uur Koor De Vrije Heerlijckheid
Gemert
12-aug
12.00 uur Seniorenorkest Uden
13.00 uur Gerard van Kol Liessel
14.00 uur Orkest Rooyall Merselo

19-aug
12.00 uur Seniorenorkest Meijel e.o.
13.00 uur Instrumentaal Trio Mousai
Valkenswaard
14.00 uur Die Heidefelder Musikanten
Eindhoven
26-aug
12.00 uur zanggroep Xango Helmond
13.00 uur Krajovjanka Roermond
14.00 uur Ekkermuzikanten Beek en Donk

tijden na 12.00 uur zijn ±, wijzigingen voorbehouden

info: www.caratconcerten.nl
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R.J. van Hagen TANDARTS
0492-556 156
A
Coendersberglaan 42
5709 MA
M Helmond - Dierdonk
Voor professionele
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and
i een
e prettige
p tti omgeving.

ww
t
e .
www.tandartsvanhagen.nl
Schoolstraat 25
5761 BV Bakel
Telefoon 0492-343878
HENK HUIJSMAN
O P T I E K

Tennis Vereniging
Dierdonk zoekt:
Penningmeester

TURE
VACA

Als penningmeester zorg je er steeds voor dat de ﬁnanciën van de club �p top
in orde zijn. Behalve het innen van de contribu�e (incasso) bij de leden, het
klaarze�en van diverse betalingen en facturen opstellen en versturen, moet
natuurlijk ook de jaarrekening worden opgesteld en moeten subsidies bij de
gemeente worden aangevraagd. Voor de administra�e hebben we als club
de ondersteuning van een extern administra�e kantoor.
Gemiddeld over het jaar genomen denken we dat het werk ongeveer 1 uur per
week zal zijn (met uiteraard een piek bij het opstellen van de jaarrekening).
Een penningmeester is absoluut noodzakelijk in het dagelijks bestuur van de
tennisclub.

Wie zoeken we?

Jij bent iemand die graag met cijfers werkt en die het pre�g vindt om in
een vrijwilligersteam mee te draaien. Mocht je geïnteresseerd zijn, dan graag
contact opnemen met het bestuur van TV Dierdonk.tvdierdonk@tvdierdonk.nl

TURE
A
C
A
V

Tennis Vereniging
Dierdonk zoekt:
Content en
opera�oneel
beheerder website

Jij zorgt ervoor dat onze website er �ptop uitzien. Je bewaakt de huiss�jl, zorgt
voor correct Nederlands en checkt de gebruiksvriendelijkheid. Ook houd je
gegevens bij in het contentmanagementsysteem en plaatst info en mededelingen
van de verschillende commissies. Jij denkt mee met het bestuur de commissies
en de tennisschool over hoe die eruit kunnen zien. En je zorgt dat intern iedereen
op de hoogte is. Jij gee� kleur en smaak aan de visuele presenta�e van onze
website, en houdt die actueel.

Wie zoeken we?

Optiek
mode
op z’n
best

Jij bent iemand die al�jd de klant voor je ziet en die graag in een plaatselijke clubomgeving ac�ef is. Daarbij verlies je de visie en de huiss�jl niet uit het oog.
Schrijven kun je goed. Je maakt makkelijk contact en spreekt graag veel mensen.
Rus�g afwachten is niet echt jouw ding. Je wilt snel resultaat zien, schrikt niet van
deadlines en hebt een topdag als je verschillende dingen kunt doen. Je bent
handig met IT-systemen en vindt het leuk om de werking te begrijpen.

Oogmeting

Het team bestaat natuurlijk uit onbezoldigde vrijwilligers die graag een top club
atmosfeer willen creëren. Wij scha�en in dat het ongeveer 1 tot 2 uur gemiddeld
per week werk met zich meebrengt.

+
Reparaties
GRATIS

Wat staat je te wachten: een enthousiaste club van spor�eve bewoners die heel
graag een collega erbij willen hebben en waar gezelligheid en spor�viteit voorop
staan

Voor BRILLEN en CONTACTLENZEN

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

Hooieeuwsels 10 5761 DC Bakel Tel: 06 53382407

La Dolce Vita bij TV Dierdonk

TV Dierdonk heeft op zaterdag 9 juni
2018 ‘La Dolce Vita’, een Italiaanse
zomeravond georganiseerd.
We konden genieten van een over
heerlijk 3-gangen buitendiner, helemaal

in Italiaanse sfeer, verzorgd door
onze Chefkok Jack Lagrand en de
barcommissie! Bovendien hebben naast
de leden van de barcommissie ook
nog hun familieleden, met aanhang,
hun steentje bijgedragen om alles
geor
ga
niseerd te krijgen. Fris-Co,
onze huisleverancier van groente en
fruit heeft gezorgd voor de basisingrediënten voor dit Italiaanse diner.
We zijn gestart met een zomers
aperitief, waarna er vervolgens werd
gedineerd aan lange tafels, zoals dat in
Italië gebruikelijk is. Jack had werkelijk
verrukkelijk gekookt en wist daarmee

een authentieke Italiaanse sfeer op te
roepen. Dianne en Nicole hadden de
aankleding van de tafels ook helemaal
afgestemd op het thema. Ook het weer
was gelukkig heel Italiaans: zomers
warm!
Echt en heerlijke manier om samen het
weekend te vieren. Zie de fotocollage
voor een impressie van deze leuke
ledenactiviteit! Voor nieuwe leden biedt
TV Dierdonk in 2018 de mogelijkheid
om persoonlijk te bepalen hoe het
beste een succesvolle start gemaakt
kan worden binnen onze vereniging.

Nieuwe leden die nog niet of nauwelijks getennist hebben, bieden wij bijvoor
beeld een proefpakket aan van vijf lessen tegen een gereduceerd tarief van 135
euro, inclusief lidmaatschap en inclusief een nieuw racket.
Alleen lid worden kan natuurlijk ook. Nieuwe seniorleden kunnen gedurende 2018
lid worden voor een sterk gereduceerd tarief van 50 euro. Nieuwe jeugdleden
betalen slechts 35 euro.
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Meisjes HC Bakel C1 en MC2 kampioen
Meisjes HC Bakel C1 Kampioen.
De competitie startte voor de Meisje C1 met een nederlaag
bij de buren van HC Helmond, daarna werden alle gewonnen.
in Asten werd de afsluitende topper tegen nummer 2 HCAS,
deze werd met 6-1 gewonnen, waarop er met het ruim
toegestroomde Bakels publiek een feestje werd gebouwd
met bekers, bubbels en muziek. Naast een beker voor alle
speelsters was er een extra beker voor Keepster Dieke als
minst gepasseerde keepster dit seizoen.
Proficiat Meiden & coaches!
Meisjes HC Bakel MC2 eerste kampioen lentecompetitie
Met een fantastische 10-0 overwinning op Mill is de MC2
kampioen geworden in hun klasse.
Na de 4-1 winst in de inhaalwedstrijd tegen nummer 2 Boekel
op woensdag was’t D-Day op sportpark Geneneind. Bakel
schoot uit de startblokken had bij de 1e drinkpauze al een 3-0
voorsprong te pakken en werd er gerust met 5-0 waarmee de
doelpunten mooi over 2 helften verdeeld waren.
Net voor het einde werd zelfs de dubbele score bereikt en
kon de champagne worden ontkurkt. Daarnaast waren er
bloemen, muziek en glimlachen van oor-tot-oor. Nu op naar
het kampioenentoernooi.
Namens leden en bestuur van HC Bakel; dames en coaches van
harte gefeliciteerd!

Grootse watersportdag op za 25 augustus
Leren surfen, zeilen of kanoën in Helmond? Zaterdag
25 augustus heb je de kans. De watersportverenigingen
HWC De Helmvaarders, Windsurfing Berkendonk en
Jeugdzeilvereniging Berkendonk slaan de handen ineen.
JIBB’er Maaike: “Jong en oud kan op deze dag kennis komen
maken met één van deze drie prachtige watersporten. Vanaf
10 jaar kun je ontdekken hoe het is om op een surfplan te
staan en vanaf 8 jaar mag je al zelf zeilen of kanoën. Uiteraard
begeleid door de verenigingen.”
Inschrijven kan op www.jibbhelmond.nl en deelname is
gratis!

25AUG2018
Watersportdag | Berkendonk
Maak kennis met windsurfen, kanoën en zeilen.
Deze dag wordt gezamelijk georganiseerd door Windsurfing Berkendonk,
HWC De Helmvaarders en Jeugdzeilvereniging Berkendonk.
Deelname is gratis en mogelijk vanaf 10 jaar (surfen)
of 8 jaar (zeilen en kanoën) en ouder. Aanvang vanaf 10 uur.
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Mantelzorgers in Mantel der Liefde
Begrip, aandacht, een hart onder de riem, mantelzorgers
in het zonnetje. Dat beoogt de tentoonstelling Mantel der
Liefde, die van 4 juli tot en met 30 oktober 2018 te zien is
in Bibliotheek Helmond – De Peel. De foto’s zijn gemaakt
door Ilse Wolf. Zij kwam op het idee voor de expositie door
haar ouders: haar vader mist een arm, haar moeder helpt
hem zoveel mogelijk. Ook in de tentoonstelling moeten
bezoekers elkaar helpen, willen ze de foto’s kunnen zien. De
een draait ze om, zodat de ander kan kijken.

Kinderen

Mantel der Liefde, laat twaalf lastige en vrolijke
mantelzorgsituaties zien. Een hond als mantelzorger,
een kleinzoon, partners en kinderen. Alle mensen die
gefotografeerd zijn, zijn geïnterviewd door Carla van Gaalen.
De interviews zijn onderdeel van de expositie. Merel van der
Linden bedacht het concept en maakte het ontwerp waarin
bezoekers elkaar helpen om de foto’s te zien.

Meer informatie

16.000 mantelzorgers in Helmond

Het aantal mantelzorgers neemt steeds verder toe. Geschat
wordt dat er in Helmond 16.000 mantelzorgers zijn. Vaak
gaat het om zorg voor familieleden of andere naasten. Dat
is emotioneel en fysiek zwaar. Daarbij hebben de meeste
mantelzorgers een eigen gezinsleven, werk en/of school.
Deze inwoners staan daarom vaak onder grote druk. Veel
organisaties in Helmond en de gemeente doen er alles aan
om mantelzorgers en mensen die hulp nodig hebben, zo goed
mogelijk te ondersteunen.

Geschat wordt dat ongeveer 10% van de mantelzorgers
jonger is dan 18 jaar. Deze kinderen hebben vaak moeite
om de zorg met school te combineren, waardoor hun
schoolprestaties verslechteren. De tentoonstelling heeft
daarom extra aandacht voor deze jongeren door middel van
een gratis educatieprogramma en een kijkwijzer voor het
voortgezet onderwijs. Met dit programma kunnen scholen
het mantelzorgen door kinderen bespreekbaar maken.
Daarnaast vinden bezoekers bij de tentoonstelling allerlei
informatie over mantelzorg en mantelzorgondersteuning
in Helmond. Organisaties en verenigingen die een
informatieavond of ontmoeting voor lotgenoten willen
houden in de expositieruimte, zijn van harte welkom.
Belangstellenden kunnen hiervoor contact opnemen met de
bibliotheek (Wilma Swinkels).
De Mantel der Liefde reist twee jaar door Nederland. Eerder
stond deze in het station in Breda, in het Provinciehuis in
’s Hertogenbosch en bij zorgverzekeraar VGZ in Arnhem.
De tentoonstelling in Helmond is tot stand gekomen door
samenwerking tussen de organisatie van Mantel der Liefde,
bibliotheek Helmond-Peel en gemeente Helmond.
Mantel der Liefde: tot 30 oktober 2018, bibliotheek HelmondPeel (Watermolenwal 11). Toegang gratis. Openingstijden:
maandag tot en met zaterdag 10.00 – 17.00 uur (vrijdag tot
20.00 uur). Vrijdag 20 en 27 juli en 3 en 10 augustus is de
bibliotheek op vrijdagavond gesloten.

“Winnaars” Rabo Clubkas Campagne. Allemaal winnaars in Helmond Noord, Oost en Dierdonk, waaronder de Dierdonkdagen,
Dierdonk-events, ’t Akkoordje en de Rampetampers.
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