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Wij bieden u een volledig geïnstalleerd systeem met gerenommeerde merken uit Duitsland 
en Australië. Met onze unieke hybride omvormer, slaat u energie overdag op die in de avond 
of nacht kunt gebruiken. Wees hiermee voorbereidt op de regeling van 100% salderen die 
gaat verdwijnen. 

AEG 300wp Full Black – Duits merk Sapphire Solar Hybride Omvormer

Nu vanaf 12 panelen €4650,00 incl. BTW, volledig geïnstalleerd 
en met hybride omvormer voorzien van een 2.5Kw accu

Bent u al zo verstandig geweest en heeft u al zonnepanelen? Vergeet dan niet twee keer per jaar uw 
zonnepanelen schoon te maken. Wij kunnen dat verzorgen voor maar €39,50 per jaar.

Bij calamiteiten of storingen kunt u ons ook benaderen.

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

            



Pffffff, wat was dat zweten
Zo, allemaal van een welverdiende vakan-
tie genoten en heelhuids en gezond weer 
thuis? Dan kunt er u de komende maand 
weer tegen en genieten van de Dierdonk-
dagen en Kunst en Quizien, waar mede 
gevierd wordt dat de start van Dierdonk 
25 jaar geleden was.

Pffffffffff. Ja prettige en zonnige vakantie 
wenst men ons dan toe. Maar zoveel zon 
hadden we toch niet verwacht. Wat was 
het zweten. Om af te koelen kon je het 
water van Berkendonk inlopen, want 
hoewel het zo heet was, was het daar erg 
rustig. Zou dit komen door de negatieve 
berichtgeving van gif in het water, waar-
door de mensen het zwembadje in de tuin 
verkozen of was het gewoon te heet om 
aan de waterplas te gaan liggen? 

Ons Dierdonk groen, kleurde geel en de 
bladeren van de bomen begonnen al te 
vallen. Wat dat betreft leek het wel een 
hete herfst. Maar is het u ook opgevallen 
dat onze “Hanging Baskets” er ondanks de 
vele zon, hitte en geen regen zo prachtig 
bij hangen? Hoe zou dit nu komen? Wie 
is dat kaboutertje dat er elke keer weer 
met de gieter bij klimt om water te geven 
en wanneer gebeurt dit? Misschien een 
vraag om door onze geheimagent PD7 uit 
te laten zoeken. Want wees eerlijk, dit 
kaboutertje verdient een pluimpje.

Zweten was het ook op de redactie. -Dit 
om deze Gazet toch twee weken voor de 
Dierdonkdagen uit te kunnen laten ko-
men. Bij het toezenden van de reminder 
kwamen we erachter dat we de deadline 
een week te laat hadden gesteld. Met een 
verspreidingsdatum zoals aangegeven 
rond 25 augustus wilde dat zeggen dat 
de Gazet op zondag 19 augustus naar de 
drukker zou moeten. En op welke datum 
stond de deadline.... wel op 18 augustus, 
dus uiteindelijk zouden we slechts 1 dag 
hebben om hem drukklaar te maken! 
Door een noodkreet te plaatsen bij die-
gene die artikelen aanleveren en overleg 
met de drukker zijn we er met hun hulp 

toch weer in geslaagd om deze Gazet 
rond 25  augustus te laten bezorgen. 
De Gazet van oktober verschijnt rond 
5 oktober. De Deadline hiervoor is 13 
september.

Ja deze Gazet geeft de laatste stand van 
zaken betreffende de Dierdonkdagen 
en natuurlijk “Kunst en Quizien”. Wist 
u trouwens dat het eerste kunstwerk 
25 jaar geleden op de Dierdonklaan is 
geplaatst bij de aanvang van bouwwerk-
zaamheden in Dierdonk? De eerste steen 
is op 29 oktober 1993 onthuld door de 
toenmalige wethouder Sjef Jonkers.

Verder leest u over Huisartsenprak-
tijk Boszicht, dat de kinderen weer 
naar school gaan en dat daar de grote 
mensen extra voor moeten uitkijken. 
De tennisvereniging zoekt leden en de 
Voetbalvereniging Bavos uit Bakel start 
een meidenteam op waarvoor natuurlijk 
meiden worden gezocht. Wilt u weer 
een keer (mee)zingen? Ook dat kan op 
de meezing avond van ’t Akkoordje in 
Parkzicht.

Verder natuurlijk onze vaste rubrieken 
over de vrijwilliger, kent u deze dierdon-
ker, de school, scouting, Annatheater, de 
draaiorgels en de kinderpagina’s met o.a. 
de prijspuzzel, en een nieuwe rubriek “De 
Kookmuts”. Misschien minder geliefd 
om te lezen of te bekijken, maar ze zijn 
broodnodig: onze advertentiepagina’s. 
Als u bij een van onze adverteerders een 
dienst afneemt of iets koopt, laat ze dan 
weten dat u komt omdat u dat in de Gazet 
gezien heeft.

Terwijl ik dit voorwoord schrijf, komt er 
een mail binnen dat de DIERDONKQUIZ 
niet doorgaat. Als we nog een plekje 
hebben dan leest u hierover nog in deze 
Gazet. Kijk voor meer informatie anders 
op de website www.dierdonk.nl voor de 
laatste info hierover.

Veel leesplezier.

Gaat niet door

Gaat niet door
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Alg. Politienummer (0900-8844
Wijkagent (0900-8844
 mail: monique.van.lierop@politie.nl
 henry.van.dongen@politie.nl
Basisschool Dierdonk (512021
Dierenambulance (513971
Gemeente (Meldingen) (140492
Kruiswerk Peelland (0900 8998636
Parochie H.Lambertus (522109
Wijkopzichter Theo van Lieshout
 mail: stadswacht@Helmond.nl
Opbouwwerker LEVgroep (06 14871295
Ziekenhuis Elkerliek (595555

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

Centrale Huisartsen Post
(alleen spoed) (0900 - 8861

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

Telefoonnummers

Redactieadres: redactie@dierdonkgazet.nl
Wijkvereniging:

www.dierdonk.nl
Adres: Ockenburghpark 78,

5709ML Helmond,
Secretariaat:

secretariaatwijkvereniging@dierdonk.nl
Wijkraad:

www.dierdonk.nl
Secretariaat:

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

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

www.parkzichtdierdonk.nl
DierdonkEvents
dierdonkevents@dierdonk.nl

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

op de website www.deafvalapp.nl.

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
Sprengenbergweide 47,
5709 SM Helmond, (518956
owhdhelmond@gmail.com

Scouting Paulus Helmond-oost / Dierdonk
Blokhut:  Bakelsedijk 208,
5703 JH Helmond.
Info: P. Sanders, (542730
Wethouder Hamacherplein 14
Gezellig bridgen bij “One Down”.
In Parkzicht op maandagavonden.
Mevr. W. Nourredine (524889,
www.nbbclubsites.nl/club/30014
Liedertafel ’t Akkoordje
contact: ( 06 41721916
info: pr@akkoordje.nl
www.akkoordje.nl

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

GAZET

Ouderenwerk
Haverveld  Dierdonk

Helmond

   DIERDONK

Verenigingen

         



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

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

Jaarkalender zie www.dierdonkgazet.nl
Advertenties en Kopij voor de volgende 
uitgave inleveren uiterlijk:  15 september.
Volgende verschijningsdatum vanaf:
 5 oktober.

C O L O F O N G A Z E T
18e jaargang nr.8. 
Editie september 2018
Verschijnt 10x per jaar
Huis-aan-huis in Dierdonk.
Oplage 1.800 stuks.

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

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

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

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

Bezorging:
Jeroen Schoonen tel. (512886)

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

Druk: Vane Druk v.o.f.

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

Bestuur:
Voorzitter: Gerard Bosmans
Secretaris: Jan van Duren
Penningmeester: Friedy van den Reek
Bestuurslid:  Ivo Dolmans
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KLEDINGREPARATIE
Ger van Hout

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

Horstlandenpark 4 5709 MB Helmond 

0492-386100 

Uw installateur voor : 

Cv ketel 

Waterontharder 

Hybride warmtepomp 

Badkamers 

Onderhoud en storing 

Vloerverwarming 

Sanitair 

Tegels 

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

Ook verkoop van 2e hands fietsen.

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

Wij hebben alles op het gebied van wassen & 
drogen, keuken en inbouw apparatuur.
Door de 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!

Al  meer dan 90 jaar uw 
vertrouwde witgoedspecialist

• energieklasse A++ 
• volledig geïntegreerd
• 6 programma’s 
• resttijdindicatie en 
   startuitstel
• Infolight 
• flexibel indeelbare 
   servieskorven
• aquastop 
• SMV46IX10

INBOUW
VAATWASSER

• SMV46IX10

839.-    

699.-
euro

      VAN DUPPEN WITGOED   |   OOSTENDE 10   |   5702 NP HELMOND   |   TELEFOON (0492) 52 30 51   |   WWW.VANDUPPEN.NL
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Klimaatadaptatie: Lokale duurzaamheids-
maatregelen tegen droogte en hitte 

De lokale gevolgen van de klimaat
verandering waren de afgelopen we
ken goed zichtbaar en voelbaar. 

Op 26 juli verscheen er een artikel 
op nos.nl over de maatregelen die 
gemeenten nemen tegen hitte en 
droogte. Volgens klimaatdeskundigen 
doen gemeenten nog te weinig om 
problemen met hitte en droogte aan 
te pakken. Ze brengen knelpunten wel 

in kaart, maar nemen nog niet genoeg concrete maatregelen. 
Hitte en droogte hebben bij de meeste gemeenten nog weinig 
prioriteit, terwijl dat wel nodig is. Daarom heeft D66 tijdens 
de begrotingsbehandeling voor 2017 het college opgeroepen 
om een plan van aanpak op te stellen.

Ook voor de gemeente Helmond is het van belang dat er 
haast gemaakt wordt met hitte-bestrijding, want warmte kan 
hittestress opleveren. Dit zorgt voor flinke problemen: meer 
zieken en sterfgevallen, verminderde arbeidsproductiviteit, 
versterking van luchtkwaliteitsproblemen en minder goed 
functionerende infrastructuur. Zo kunnen bruggen niet meer 
open en spoorwegverbindingen zitten vast. De waterkwaliteit 
in de stad gaat hierdoor ook achteruit. 

Extreme hitte en droogte zijn een vrij recent probleem, 
waardoor we hier nog minder over weten en hier ook minder 
goed op zijn voorbereid. Gemeenten kunnen echter vrij 
veel doen als het gaat om droogte- en hittebestrijding. Zo 
kunnen pleinen minder warm gemaakt worden door stenen 
te vervangen door groen en water (vergroening), minder 
donkere oppervlakten (zoals asfaltwegen en zwarte daken). 
De verdamping van de vegetatie en de schaduw van bomen 
zorgen voor verkoeling. Alle soorten vegetatie zijn goed, maar 
grote bomen zijn vooral belangrijk. Die blijven langer groen 
tijdens een hittegolf of droogte en geven veel schaduw. Een 
voordeel van meer groen, is dat het water de grond in gaat. 
Zo blijft het grondwaterpeil hoog. Dat helpt om bodemdaling 
te voorkomen.
De aanpak van extreme droogte en hitte zal hoog op de 
politieke agenda moeten blijven staan, zeker ook lokaal. 

Vriendelijke groet, Jochem van den Bogaard, Raadslid D66
jochemvdbogaard@live.nl

Vergaderen maar dan anders.
De gemeenteraad vergadert vanaf 
april dit jaar op een heel andere wijze 
dan in de jaren daarvoor. Ten eerste 
vinden alle vergaderingen nu plaats op 
dinsdag. Op deze dinsdag zijn er dan 
bijvoorbeeld podiumbijeenkomsten, 
commissievergaderingen (inwoners 
en omgeving) en raadsvergaderingen. 
Ik wil ze even met u doornemen.

Tijdens de podiumbijeenkomsten wordt informatie verstrekt 
aan de raads- en burgerleden over onderwerpen waarover 
de gemeenteraad later een besluit moet nemen of over 
belangrijke ontwikkelingen. De onderwerpen die aan de 
orde komen worden zo breed mogelijk belicht. Informatie 
komt niet alleen vanuit de ambtelijke organisatie, maar 
ook belanghebbenden Helmonders kunnen de raads- en 
burgerleden informeren over hun standpunt ten aanzien van 
het betreffende onderwerp. Tijdens de podiumbijeenkomsten 
wordt geen discussie gevoerd, maar wordt alleen informatie 
verstrekt en deze bijeenkomsten kunnen in principe op allerlei 
locaties in de stad plaatsvinden.

Bij de commissievergaderingen zijn er opiniecommissies 
(beeldvormend) en adviescommissies (adviserend). In 
de opiniecommissies worden de raads- en burgerleden 
geïnformeerd en wordt met elkaar gesproken over mogelijke 
opties. Argumenten voor en tegen komen aan de orde. 

Er worden nog geen besluit genomen, maar het college 
krijgt hiermee wel input ter voorbereiding van een definitief 
voorstel aan de gemeenteraad. 
In de adviescommissies vergaderen we over voorstellen die 
klaar zijn om ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor 
te leggen. Tijdens de adviescommissies geven de fracties hun 
mening over een voorstel, hier is volop ruimte voor debat. 
De uiteindelijke besluiten over voorstellen worden genomen 
door de gemeenteraad, die eenmaal per maand bij elkaar 
komt.

Een voorbeeld:  

Op 19 juni jongstleden zijn we in de opiniecommissie 
geïnformeerd over de laatste stand van zaken m.b.t. Project 
N297. Voor Dierdonk is van belang dat er in het plan veel 
aandacht is voor natuurcompensatie. Dit zal dan ook een 
kwaliteitsimpuls voor de Bakelse Beemden betekenen. Hier 
zal met provinciale middelen en in overleg met de bewoners 
grond worden aangekocht zodat een meer aaneengesloten, 
aantrekkelijk natuurgebied kan worden gecreëerd. Daarnaast 
wordt er ruimtelijk rekening gehouden met een fietsroute 
tussen Gemert en Helmond en bij de Heikantseweg zal zowel 
een ecoduct als fietstrap worden aangelegd.

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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Fotodier is een fotoclub voor beginners 
en gevorderden. Door met elkaar en 
met allerlei onderwerpen bezig te zijn 
leer je verschrikkelijk veel. Van hoe 
maak je een mooi familieportret, maar 
ook modellenwerk, dierentuinfoto’s, 
macro foto’s, stadsgezichten en land
schapsfotografie, enz. Er is voor elk
wat interessants te vinden en verder 
te ontwikkelen. Kijk maar eens op 
www.fotodier.nl en kom vrijblijvend 
een keer naar een avond of ga mee op 
een zaterdags clubuitje.

De boeren hebben deze zomer echt 
water tekort en moesten dankzij hun 
eigen putten flink beregenen. Opper
vlakte water mocht niet meer gebruikt 
worden. De waterschappen stonden 
voor moeilijke keuzes en dat gaat 
vaak ten koste van enkele prachtige 
natuurlijke beekjes die ineens geen 
water meer kregen. Uit een enkele 
beek werden nog wat vissen gered en 
overgeplaatst, maar voor het meeste 
leven in en rond het drooggevallen 
beekjes was het meestal gedaan. Zo ook 
met de larven van de libellen die nog 
niet uitgeslopen (uit de pop gekropen 
en veranderd in libel) waren.
Zo is de Gewone Bronlibel (zie foto) 
afhankelijk van kwelwater en hier in de 
buurt is de Esperloop in GemertBakel 
daar zo’n voorbeeld van. Deze libel 
komt verder alleen nog voor in Limburg 
en ten zuiden van Valkenswaard. De 
Esperloop heeft dit jaar een tijdje droog 
gestaan! Deze libel legt de eitjes in een 

zandbedje dat onder water ligt. De 
larven leven soms wel 4 jaar voordat ze 
uitsluipen en weer voor het nageslacht 
kunnen zorgen. Dus deze droogte lijkt 
funest. De foto is van 2 jaar geleden.
Wel is een groot gedeelte van de 
Snelle Loop niet drooggevallen. Dit 
is het leefgebied van een iets minder 
maar toch ook zeldzame libel: de 
Bandheidelibel (zie foto). Deze komt pas 
eind juli uit het water en is tot oktober 
bezig met de voortplanting. De eitjes 
worden op de waterplanten afgezet 
en overwinteren daar. In het voorjaar 
komen ze uit en de larven groeien snel 
op om dan na enkele maanden uit te 
sluipen.
Als je libellen en/of vlinders wilt foto
graferen kun het je beste ’s morgens 
vroeg gaan. Dan zijn deze nog amper 
wakker en vlinders zitten vaak een 
tijdje zelfs met open vleugels om op 
te warmen. Als je wat water in de tuin 
hebt komen er met deze droogte ook 
altijd vogels op af die heerlijk een badje 
nemen. Zelfs een mus kan een leuk 
plaatje leveren (zie foto). Of als je geluk 
hebt een eekhoorntje dat ook even 
komt kijken of drinken.
Zelf struin ik regelmatig door de natuur. 
Hierdoor zie ik ook steeds meer want 
je gaat anders kijken. Het grootste pro
bleem van foto’s maken is de emotie 
die je bij het zien van een object of 
land schap ervaart, vast te leggen. Hoe 
vaak kijk je niet terug naar een foto 
en zie je dat het niet geworden was 
zoals je bedoeld (gevoeld) had. Door 
het daar samen over te hebben kom je 
verder en krijg je foto’s waar je tevreden 
over bent. Een foto moet eigenlijk een 
verhaal vertellen.
Ger Dirks, www.gebedi.nl

Een foto moet een verhaal vertellen
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Sjonge, sjonge. Zo’n lange en hete zomer hebben we nog 
nooit gehad. Het was echt geen weer om lang aan de compu-
ter te gaan zitten. Alhoewel…. De weersites en de sites met 
aanbiedingen voor uitstapjes zijn heel veel geraadpleegd.

De gelukkigen die hun huis koel konden houden en het buiten 
te heet vonden, konden voor hun (ont)spanning ook vooruit 
op hun laptop of tablet.
Ik heb redelijk veel tijd besteed aan het bewerken van mijn 
foto’s en aan het onderhoud van mijn laptop.
Er waren verschillende grote updates van Windows10. Dat 
leidde verschillende keren tot lang wachten en turen naar 
een zwart scherm. De ongeduldige onder ons maakte dan 
gretig gebruik van hetgeen hij of zij bij de computerinloop had 
gehoord: 4 à 5 seconden de aan-schakelaar ingedrukt houden. 
Dan kon je in ieder geval weer verder.
Meestal gaat dat heel goed, maar… het is een heel lompe 
manier van stoppen. De gevolgen kunnen dramatisch zijn, 

zo heb ik ondervonden. Er werkte helemaal niks meer. Het 
enige wat nog kon was een compleet nieuwe installatie van 
Windows10. Met hulp van de helpdesk van Microsoft is het 
gelukkig weer goed gekomen.

Toen bleek ook het nut van een goede backup. Zonder dat 
was ik al mijn foto’s; films en documenten kwijt geweest.
Als u ook eens te lang moet wachten adviseer ik om de 
computer gewoon, desnoods de hele nacht, aan te laten 
staan. Ga gewoon iets anders doen!

We zullen in oktober, tijdens de computerinloop, u graag 
informeren hoe u dit soort problemen het beste kunt 
voorkomen en oplossen.

We heten u vanaf 4 oktober om 10:00 uur weer van harte 
welkom in Parkzicht.

Carel van der Zanden

Elke woensdagavond repeteren wij als koor gezellig in het 
Dierdonkse wijkgebouw Parkzicht.

Daarnaast hebben we door het jaar heen ook diverse 
optredens in Helmond maar ook daar buiten, echter 4 keer per 
jaar geven wij de gelegenheid aan iedereen om gezellig met 
ons mee te komen zingen tijdens, de openbare Liederentafel 
in Wijkcentrum Parkzicht in Dierdonk Helmond.

De eerst volgende Liederentafel is op 26 september van 20.00 
uur tot 23.00 uur. U wordt uitgenodigd om samen met ons 

Nederlands en an ders talige luister- en meezingliedjes, mee 
te zingen, dit onder de bevlogen leiding van onze dirigent 
Frans Sijmens. De teksten worden geprojecteerd op het 
videoscherm maar u kunt ook een liederenboekje kopen.

Wij zien u graag komen. De toegang en koffie is gratis.

Meer informatie over optredens en de meezingavonden 
vindt u op: www.akkoordje.nl. of kom langs tijdens onze 
repetitieavond.

Wij wensen u veel zang- en luisterplezier.

Meezingen met ‘t Akkoordje op 26 sept.

Computerinloop Parkzicht vanaf 4 oktober
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versautomaat
van 8.00 tot 22.00 uur

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

Verhoeven  
                Martens vof

www.tuincentrumdebiezen.nl

7 minuten van Dierdonk!

Alles voor een stralende tuin!

Wij helpen u graag!

Dierdonk

Biezenweg 2a Beek & Donk

~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, 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

Konings
voor Verf en Behang

Korting op voorraad behangAltijd

 25%

             

Kijk op www.manuforti.nl  of  bel  06-44277286

Open Werkplaats

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

Voor werk in opdracht,  Bel ons.

            



In Dierdonk (en op andere plekken in Helmond) heeft KPN 
gewerkt aan het verbeteren van het eigen kabelnetwerk. Dit 
wil zeggen dat in wijkkasten glasvezel is aangebracht, maar de 
kabels van de wijkkast naar uw huis zijn nog altijd kabel en 
geen glasvezel. Deze kabels zijn wel verbeterd van ADSL naar 
VDSL.

* Dit staat los van het gemeentelijke glasvezelproject. 
Dierdonk is één van de wijken waar tussen eind 2018 en 
2021 glasvezel komt. Een planning per wijk wordt nog niet 
gegeven; de kans is te groot dat daarvan wordt afgeweken 
en daarmee beloften worden gemaakt die we niet kunnen 
waarmaken. Dat willen we niet.

* Per wijk wordt dit een aantal maanden voorafgaand aan de 
uitvoering gecommuniceerd, via een huis-aan-huis brief en 
via de (social) media. Ook volgt een informatiebijeenkomst. 
In september volgt de bekendmaking van de eerste wijk. 
Een paar maanden later de volgende, etcetera.

Kort gezegd: de werkzaamheden van KPN staan los van het 
gemeentelijke glasvezelproject. Wij komen nog in Dierdonk 
en communicatie daarover met u en uw wijkbewoners volgt 
dus nog.

De wijkraad Dierdonk

Glasvezel in Dierdonk

Longhorn koeien begrazen weide in 
Dierdonk
Sinds kort grazen er een aantal Longhorn koeien in de weide 
aan de noordzijde van Dierdonk. Deze weide vormt een 
natuurlijke overgang tussen de woonwijk en de natuurzone 
langs de Bakelse Aa. De koeien helpen de biodiversiteit in de 
weilanden te vergroten en het gebied open te houden. 

De koeien zorgen ook voor een betere variatie van groen in 
het gebied door het verspreiden van zaden. Deze manier van 
natuurlijke onderhoud wordt al vaker toegepast in Helmond, 
namelijk in natuurgebied de Bundertjes en Groot Goor.

Voorzorgsmaatregelen

Als mensen willen wandelen in het gebied, moeten zij een 
aantal voorzorgsmaatregelen in acht nemen. Geadviseerd 
wordt om minstens 25 meter van de dieren vandaan te blijven 
en de kudde niet te doorkruisen. Ook moeten de dieren met 
rust gelaten worden en mogen zij niet gevoerd en geaaid 
worden. En heel belangrijk, honden moeten aangelijnd 
blijven. Longhorn koeien zijn van nature niet agressief, maar 
er is altijd een kleine kans dat ze onvoorspelbaar reageren 
op bezoekers. De voorzorgsmaatregelen hangen ook bij de 
entree van het gebied.

Historisch beheer

Het begrazen van weides door koeien is iets wat van oudsher 
veel werd gedaan. Lage gronden in het beekdal werden 
gebruikt om hooi te oogsten. In het naseizoen werden er 
vervolgens dieren op gezet om die weides te begrazen. De 
weide in Dierdonk is recent gemaaid en het hooi is afgevoerd. 
Om dit historisch beheer voort te zetten, zijn de koeien in de 
weide gezet.

Glasvezel voor heel Helmond!

Géén
aansluitkosten

Aanleg in

3 jaar

Glasvezel 
betekent 
veilig en snel 
internet.

Verkeerslichten, 
camera’s, lantaarnpalen 
en parkeerautomaten 
worden aangesloten.

Mogelijkheid tot gratis wifi 
in de openbare ruimte.

Zowel in het centrum 
als in het buitengebied.

Alle gemeenschapsaccommodaties 
krijgen glasvezel.

Voor 
iedereen!

Ruime keuze in tv, telefonie en internet.

WIJKHUIS
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Wij gaan weer naar school

Alle kinderen roepen het van de daken: 
wij gaan weer naar school! Hiermee 
moedigen ze automobilisten en andere 
weggebruikers aan rekening met hen 
te houden nu ze na de zomervakantie 
weer naar school gaan.
Ook in Helmond zijn de scholen maan
dag 20 augustus weer begonnen. Het 
is daarom ook dat het projectteam 
van ‘Denk aan max’ van Veilig Verkeer 
 Nederland afdeling Helmond samen met 
de wijkraad van de wijk Brandevoort en 
school Mondomijn een preventieve ver
keerscontrole hebben gepland op deze 
dag.

Aanleiding preventieve verkeerscontrole
Reden voor deze preventieve verkeers
controle is o.a. een verkeersongeval 
wat voor de schoolvakantie heeft 
plaatsgevonden bij de school en snel
heidsmetingen die door de wijkraad zijn 
gehouden in het kader van de aanpak 
van ‘Denk aan max’ bij twee scholen in 

Brandevoort. Uit deze snelheidsmetin
gen bleek namelijk dat bijna 48% van de 
bestuurders met een hogere snelheid 
reed dan de toegestane snelheid van 
30 km/u in deze schoolzones. Alle reden 
dus om hier op deze eerste schooldag 
extra aandacht voor te vragen, want 
het risico op een ongeval met dodelijke 
afloop neemt vanaf 30 km/u met rasse 
schreden toe van 10% naar zelfs al 85% 
bij 50 km/u.

Project ‘Denk aan max’
Te hard rijden is één van de grootste 
buurtproblemen in Helmond. Het doel 
van project ‘Denk aan max’ is om het 
aantal inwoners die veel overlast door 
hard rijden ervaren de komende 4 jaar 
terug te brengen van 23 naar 15%. 
Kinderen moeten veilig naar school 
kunnen. Of ze nu zes of zestien jaar 
oud zijn. Uit onderzoek is gebleken dat 
direct na de zomervakantie het risico op 
een ernstig ongeluk bij kinderen van 12 
jaar bijna 2x zo groot dan in de rest van 
het jaar. Aan het begin van het school
jaar zijn kinderen namelijk nog vol van 
vakantieverhalen en gespannen voor de 

start van een nieuw schooljaar. 
Ook lopen en fietsen veel kinderen 
voor de eerste keer een nieuwe route 
naar school. Wees dus extra alert, want 
hoe beter iedereen rekening houdt 
met elkaar, hoe beter het is voor de 
verkeersveiligheid van ons allen.

Geopend voor Dierdonk  
Huisartspraktijk Boszicht
Club Boszicht heeft een nieuwe eigenaar. 
Huisarts Margot Gast uit Someren heeft 
samen met haar echtgenoot PieterPaul 
Vermeulen de voormalige privéclub 
gekocht. Vanaf 13 augustus hebben zij 
samen de huisartspraktijk geopend. 
Margot Gast is als huisarts al jaren een 
bekend gezicht in Helmond. “Het moest 
er een keer van komen, een eigen plek 
voor mij en mijn patiënten, Boszicht 
biedt een bijzonder mooie kans om van 
start te gaan met een eigen praktijk. 
De locatie is prachtig met veel gratis 
parkeerruimte achter de praktijk. 

Er moet aan het “aloude Boszicht” nog 
wel het een en ander gebeuren maar 
een gedeelte is al klaar. De vlaggen 
wapperen er al op de stoep ! “.

Het is een praktijk die aan alle nieuwe 
eisen voldoet, maar die de service gaat 
bieden van vroeger. Patiënten hoeven 
niet te bellen tussen bepaalde tijden, 

maar zijn de hele dag welkom, voor 
bijvoorbeeld het bestellen en afhalen 
van recepten of het afgeven en ophalen 
van brieven.

Dokter Vermeulen is ook geen vreemde 
in de regio, hij werkte al verscheidene 
jaren in Helmond als psychiater in 
opleiding bij de GGZ Oost Brabant. Als 
EMDR therapeut is hij gespecialiseerd 
in traumazorg en de begeleiding van 
patiënten in psychische nood.
Zij gaan samen aan de slag, ieder 
vanuit hun eigen aandachtsgebied, om 
maximale zorg te kunnen bieden aan de 
patiënten.

Ze gaan zich voornamelijk richten op de 
patiëntenzorg voor de wijk Dierdonk. 
Daar is momenteel de huidige huisart
sen zorg in het gedrang. Samen willen 
zij voor de Dierdonkse bewoners  con
tinuïteit van zorg bieden met een vaste 
huisarts en een vast aanspreekpunt. 

Voor veel Dierdonkers is deze huisarts al 
een bekend gezicht. Dokter Gast heeft er 
de laatste maanden veel waargenomen.
Vermeulen is ook bedrijfsarts zodat 
hij patiënten ook kan keuren voor alle 
soorten rijbewijzen (bus, vrachtwagen, 
personenwagen) en andere verplichte 
werkgeverskeuringen.

Huisartspraktijk Boszicht is een praktijk 
met vele mogelijkheden voor de patiën
ten. Dichtbij, altijd geopend en altijd je 
eigen huisarts.
Nieuwe patiënten kunnen zich aanmel
den via de website 

www.huisartspraktijkboszicht.nl
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9 september 2018

Korte Geer, Dierdonk

12.00 - 17.00 uur

11.15 uur:

Onthulling kunstwerk ter 

ere van het 25 jarig bestaan 

van de wijk Dierdonk op de 

hoek van de Zwanebloemsingel 

en Waterleliesingel.

Een kunstmarkt
met 25 kramen 

& 8 kramen met unieke foodproducten

www.dierdonk.nl

Tussen Kunst & Quizien 
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Echtscheiding
Alimentatiezaken
Ontslagzaken
Incassozaken
Letselschadezaken
Bestuursrecht
Ondernemingsrecht
Strafrecht

braakmanadvocaten.nl

Mierloseweg 5

5707 AA  Helmond

T 0492 544415

Mr. G.C.G. Raymakers

Mr. L.C.J. Sars

Mw. Mr. F.A. van den Heuvel

Mw. Mr. S.H.J. Raessens

Mw. Mr. E. Kweens

            



De school is weer begonnen, daarom 
een verhaaltje om te lezen of om voor 
te laten lezen over zo maar een stuk 
van een dag op school. Het verhaal 
heet “het potlood”, maar had ook 
kunnen heten “eerlijkheid is een fijn 
gevoel” 

Het potlood. 
De school was weer begonnen en ze 
maakten sommetjes. Piet en Anneke 
waren de knapsten van de klas. Ze 
hadden bijna altijd nul fouten. Koos 
en Mina deden onderweg vaak met 
Anneke: “Hoeveel is zes en drie? Vier en 
vijf? Zeven en drie? Tien en vijf? Acht en 
vier?” Ja, dat laatste ging al boven de 
tien. Maar ze wist het toch! 
Op een middag zei de Juffrouw: “Wie 
alle sommetjes het eerst af heeft, keurig 
geschreven en zonder fout, krijgt een 
potlood,” en ze liet een mooi blauw 
potlood zien. 

Wat werkten ze! Sommigen zuchtten 
erbij, anderen kregen er een kleur van. 
Anneke en Piet keken zo nu en dan eens 
naar elkaar. Wie zou het winnen? Piet 
was aan het laatste rijtje begonnen. 
Gauw liep hij even de bank uit en keek 
op Annekes schriftje: ze was net zover 
als hij! Maar wat had hij meteen gezien? 
Bij Anneke stond 7 + 2 = 9. En hij had er 
tien achter gezet. Wat dom: zeven en 
twee is tien! Hij veranderde het gauw. 
Gauw, gauw met het gommetje de tien 

weg en een negen ervoor in de plaats. 
Toen de andere sommetjes. “Af!” riep 
Piet. 

“He!” zei Anneke. Ze moest nog één 
uitkomst. Dat was jammer! De Juffrouw 
kwam het nakijken. “Keurig geschreven, 
Piet!” -Toen de uitkomsten .... “Alles 
goed. Nul fouten!” Ik ben ook klaar. 
juffrouw!” “Ook héél keurig. Ook nul 
fouten! Maar - eerlijk is eerlijk - Piet was 
‘t eerste klaar! Piet heeft het potlood 
gewonnen. Ga het maar halen, Piet!”

Piet pakte het prachtige blauwe potlood 
van de lessenaar en ging ermee terug 
naar zijn bank. Wat was het mooi! Hij 
had nog nooit een heel potlood gehad, 
dat van hem zelf was! Anneke keek 
ernaar. He, als zij het eens had gehad! 
Ze vroeg, of ze het even in de hand 
mocht hebben. “Jawel.” zei Piet en toen 
bedacht hij opeens, dat .... als hij niet 
op Annekes schrift had gekeken, hij één 
fout zou gehad hebben. Dan was het 
potlood voor haar geweest! Maar ... hij 
zei niets.De les ging gewoon verder. 

De school ging om vier uur uit. Iedereen 
ging naar huis. Alles net als gewoonlijk. 
Maar met Piet was het niet net als 
gewoonlijk. Hij had een prachtig lang 
potlood. Hij zou eigenlijk heel blij 
moeten zijn, maar hij was het niet. Nee, 
in zijn maag of ergens anders, precies 
wist hij het niet, daar had hijeen naar 
gevoel. Hij moest denken: “Wat heb je 
aan dat potlood, het is niet van jou, het 
is van Anneke van Velden. Nu heb je een 
potlood, niemand weet, dat het niet van 
je is, maar zelf weet je het best. En dat is 
het allerergste!” 

‘s Avonds kon hij er niet eens van in slaap 
komen. Gelukkig, dat zijn moeder hem 
om tien uur toedekte. “Wat is er, kind! 
Hoe komt het, dat je zo warm bent?” 
“Dat potlood....moeder! Ik heb eigenlijk 
vals gedaan met de sommetjes....” En 
hij vertelde alles. “Wat gelukkig is het,” 
zei moeder, “dat je zo gauw voelt, dat 
oneerlijkheid je ongelukkig maakt. Geef 
morgen het potlood dadelijk terug aan 
de juffrouw en vertel het, van zeven en 
twee is tien.” “He Ja!” Piet zuchtte. Alles 
kon nog in orde komen! “En nu gauw 
slapen. Je zult wel nooit meer zo iets 
doen, kind!” “Nee! Wat ben je er naar 
van, het is nu gelukkig over.” Moeder 
dekte hem lekker toe en hij sliep dadelijk 
rustig in.

De volgende morgen ging Piet de 
juffrouw tegemoet. Hij durfde het 
niet best te zeggen, maar hij gaf het 
potlood terug: “ Alstublieft! Anneke had 
nul fouten en ik niet. Ik had van haar 
afgekeken!” Toen liep hij op een drafje 
weg. De school begon. “Stap, stap, In de 
maat, De jassen op de kapstok, ... de klas 
in ...“Kijk nu eens! Daar ligt een potlood 
In mijn vakje!” riep Anneke van Velden, 
..Ja,” zei de Juffrouw. “Het is voor jou!” 
Ze vertelde vlug wat er gebeurd was. 
Iedereen begreep dat Piet toen hij had 
nagedacht, het niet wilde houden. “O!” 
zei Anneke. “Wat ben ik er blij mee!” Zo 
kwam alles weer goed. 

Toen ze er ‘s avonds mee thuiskwam, 
bekeken vader en moeder het samen. 
Broer wilde het in zijn mond steken, 
vader wou het voor zijn zakboekje 
gebruiken, maar moeder zei : “Het komt 
in de kast te liggen bij mijn gouden 
oorbellen!” Het was het beste plaatsje 
dat iemand bedenken kon! Anneke 
mocht er zelf bij staan, toen moeder 
het wegborg. Ziezo. daar lag het! Als ze 
het gebruiken wou, zou moeder met de 
sleutel de kastdeur open maken. 

Uit “het huis met de duiven” van
I.C. de Boone-Swartholt

J.M. Meulenhoff, Amsterdam

Weer naar school

Gazet september 2018 15

            



K
le

u
rp

la
a
t

            



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

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

Zaterdagavond  20:00 – 1:30 uur

Feestavond
Net als vorig jaar zal in de Feesttent weer een knallende 
feestavond worden georganiseerd met medewerking van DJ 
Nick Lukassen.
Kaarten (€ 7,50 /st.) zijn verkrijgbaar bij AH Dierdonk of online 
via Dierdonkdagen.nl

Zaterdagmiddag  13:00 – 18:00 uur
Deze middag staat in het teken van met zijn allen meedoen.

-Knutselen/schminken:
De hele middag kan je hier je creatief aan de slag

-Voetbal 4x4 toernooi:
Maak een team (min 4 pers) en meldt je aan om 13:00 uur

-MiniRun:
Om 14:00 uur schieten we iedereen die mee wil doen weg 
voor een rondje om het Dierdonkterrein.

Verder zijn er demonstraties/workshops o.a.:
Dance workshop verzorgt door UnityEight 14:30 + 16:00
Jeu de boules verzorgt door Littie of Littienie vanaf 13:00

Vrijdagavond 19:00-21:30 uur

JEUGD-DISCO
Voor alle jeugd van Dierdonk, kom lekker dansen en chillen in 
de grote Feesttent met DJ Nick Lukassen.

21:30-24:00 uur

HOLLANDSE AVOND + KARAOKE
DJ Nick Lukassen draait alle hollandse kneiters van hits en 
daagt iedereen van jong tot oud uit om lekker mee te zingen 
in de Karaoke !!
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2018

7, 8 en 9 september

Zondag 12:00-17:00 uur

Zeskamp
Na de zeer geslaagde 1e Zeskamp van vorig jaar is er dit jaar 
een net zo spetterende Zeskamp in elkaar gezet.
Er zijn twee leeftijdscategoriën, 8 t/m 14 jaar en 15 jaar en 
ouder.
Teams bestaan uit minimaal 6 personen.
Er is plaats voor maximaal 32 teams, dus wacht niet te lang 
met inschrijven !!!
Inschrijven kan via onze website: Dierdonkdagen.nl

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.

11.15 uur Onthulling kunstwerk
De Dierdonkse kunstenares Petry Claaasen heeft een 
schitterend kunstwerk gemaakt ter ere van het 25 jarig 
bestaan. Dit kunstwerk wordt om 11.15 uur onthuld 
door enkele (oud-)wethouders. Locatie: hoek van 
Zwanebloemsingel en Waterleliesingel.

12.00 – 17.00 uur Kunstmarkt en unieke foodproducten
De brug tussen de Kromme Geer en de Korte Geer wordt 
versierd met kunstwerken die door leerlingen van basisschool 
Dierdonk zijn gemaakt. Op het veld van de Korte Geer staan 25 
kramen van kunstenaars, uiteenlopend van glaskunst tot foto’s 
tot beeldhouwwerken tot een tent met Haw ut Hellemonds. 
Tussen deze kramen kunnen unieke foodproducten geproefd 
worden. Denk aan gefrituurde sprinkhanen, groene 
smoothies, fruitpizza’s maar ook icerolls, italiaanse koffie, 

soep van buitenbeentjes, 3D-geprinte taartjes en echte 
pizzatjes. Ook zijn 2 ballonnenclowns aanwezig. Kortom, een 
gevarieerd programma voor jong en oud.

Voor een aantal foodproducten heeft u een consumptiebon 
nodig. Dit zijn dezelfde bonnen als van de DierdonkDagen.
Kijk op www.dierdonk.nl voor extra info. Voor vragen 
en/of opmerkingen kunt u een mail sturen naar 
secretariaatwijkvereniging@dierdonk.nl. Tot ziens op 9 
september.

Bert Valentijn, Niek de Jongh, Marion Jochem, Jan van Duren 
en Gerard Bosmans

Dierdonk

Dierdonk 25 jaar: Tussen Kunst & Quizien
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HOOFDSTRAAT 155 • HELMOND
0492 - 661 884 • INFO@HEUVEL.NL

AALSTERWEG 134 C • EINDHOVEN
040-7820849 • INFO@HEUVEL.NL
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Dierdonklaan 48 De Kromme Geer 48 

Sprengenbergweide 29 Ter Vorseldreef 14

Vossenbergdreef 1
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 *onze makelaar licht dit graag bij u thuis toe.

UW HUIS TE 
KOOP?

Wij zijn dringend op zoek 

naar nieuwe woningen in uw 

wijk. Als groot kantoor met 

een breed netwerk hebben 

wij de kopers voor u in het 

vizier! Overweegt u uw 

woning te verkopen? Neem 

eens contact met ons op 

voor een vrijblijvende 

waardebepaling én profiteer 

van onze aanbieding*

UW WONING EXTRA

ONDER DE AANDACHT 

ZOWEL IN HELMOND 
ALS IN 

EINDHOVEN

HEUVEL.NL • WÉRKT VOOR U 

Tevens zoeken wij voor 
een zeer serieuze relatie 

een vrijstaande, 
instapklare woning 

tussen € 600.000,- en 
€ 700.000,- in Dierdonk

            



Kent u deze Dierdonker al?
Leontine Verhoeven
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: Leontine 
Verhoeven.

Leontine Verhoeven, 43 jaar en moeder 
van twee zonen van 11 en 14 jaar oud, 
woont sinds vijf jaar met veel plezier op 
de Leeuwenborchweide. Wellicht heeft 
deze wijkgenoot voor u een bekend 
gezicht … ze is namelijk al jaren bij 
Omroep Helmond actief.

Als jong meisje leek het haar al geweldig 
om voor de camera te staan. Omdat 
ze de HAVO helaas niet haalde, moest 
ze haar droom om de School voor de 
Journalistiek te doen, opgeven. Ze koos 
voor ‘plan B’ en ging het leger in waar 
ze bij de medische dienst terecht kwam.

De journalistiek liet haar echter toch niet 
los en toen ze begin twintig was, begon 
ze als vrijwilliger bij omroep Nuenen. Na 
haar verhuizing naar Helmond, meldde 
ze zich direct aan bij Omroep Helmond, 
waar ze heel blij met haar ervaring 
en kennis waren. Ze begon met het 
interviewen van mensen op straat en 
toen er een presentatrice uitviel, nam 
ze ook deze taak enthousiast op zich. 
Inmiddels is ze verantwoordelijk voor de 
wekelijkse evenementenkalender, werkt 
ze mee aan de verslaglegging rondom de 
kasteeltuinfeesten (waarbij ze onlangs 
Van Dik Hout nog interviewde) en heeft 
ze een vast programma, ‘Groeten uit de 
wijk’. In dit programma gaat ze in alle 

wijken op zoek gaat naar interessante 
verhalen, clubs, instellingen en mensen. 
Zo maakte ze een reportage over het 
huis op het water in Dierdonk, dat er 
uitziet als een boot.

Via dit laatste programma kwam ze 
zelfs aan haar huidige baan. Toen ze bij 
Crematorium Berkendonk in Brouwhuis 
een item filmde, vond ze het er zo gaaf 
en bijzonder dat ze er een jaar later zelf 
solliciteerde. Sinds mei werkt ze met 
heel veel plezier als gastvrouw in het 
crematorium.

“Mensen vinden het soms raar als ze 
mij zien staan in de koffiekamer. Ik krijg 
vaak te horen: jij werkt toch bij Omroep 
Brabant? Ze denken dat ik betaald word 
voor het maken van de programma’s, 
maar het is allemaal vrijwilligerswerk. 
We zijn met een man of 10 en alleen 
de programmaleider is een betaalde 
kracht.”

Na al die jaren is Leontine niet meer 
echt gespannen voor het maken van 
opnames, alleen als het een live uit
zending betreft … “Ik heb het geluk dat 
er verder altijd geknipt kan worden”, 
zegt Leontine lachend.

Al met al is ze veel tijd kwijt met deze 
passie. “Voor 8 minuten televisie 
ben je vaak een hele dag bezig met 
draaien.” Mede daardoor staat haar 
andere hobby, drummen, nu op een 
heel laag pitje. Leontine startte zo’n 
8 jaar geleden met drummen bij een 
drumschool en ontmoette daar haar 
huidige vriend. Samen zaten ze er op 
les en in en percussiegroep. Op zolder is 
dan ook een geluidsdichte drumkamer 
te vinden, alleen staat het drumstel 
van Leontine ingepakt. “Het kriebelt 
wel hoor, zeker als ik mijn vriend hoor 
drummen, maar ik heb er nu gewoon 
echt geen tijd voor.”

Als klap op de vuurpijl heeft ze ook nog 
eens een jonge hulphond in huis die ze 
moet trainen zodat hij later iemand echt 
kan gaan helpen. Een druk leven dus, 
maar wel een vol met de dingen waar 
Leontine blij en gelukkig van wordt. En 
daar hoort het wonen in Dierdonk ook 
zeer zeker bij. “In het begin mistte ik 
wel winkels in de wijk, maar eigenlijk 
woon je juist heel centraal hier. Je 

bent zo in de stad maar ook zo in het 
groen, wat ideaal is voor het wandelen 
met de hond. De kinderen vinden het 
hier geweldig, maar ook als zij ooit het 
huis uit gaan, zie ik mezelf hier nog wel 
wonen. In zo’n mooie bungalow aan de 
rand van de wijk … daar zou ik best wel 
oud willen worden.”

Maartje van Lith
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September 2018 in het Annatheater
Gratis proeflessen Jeugd
theater school Annatheater op 
5 en 6 september
Op het toneel kun je van alles beleven. 
Je fantasie gebruiken om allerlei 
spannende, gekke en onverwachte 
situaties te beleven. Het is niet alleen 
ontzettend leuk om toneel te spelen, 
je leert ook nog een heleboel. In de 
acteerlessen werk je aan je houding, 
stem en verbeelding. Je vermogen om 
samen te werken, te presenteren en je 
fantasie worden verbreed.
In alle groepen krijgen kinderen en 
jongeren onder de enthousiaste 
begeleiding van theaterdocent Lavínia 
Germano professionele acteerlessen.
Doe je mee? Kom gratis en vrijblijvend 
een proefles volgen. De lessen worden 
vanaf 5 september op woensdagen en 
donderdagen gegeven.

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

Zaterdag 22 september: Goed 
is Goed producties met “Met 
Open Ogen”
Zaterdag 22 september: Goed is Goed 
producties met “Met Open Ogen”

Het is zo absurd dat je het een slechte 
grap lijkt: je stuurt een groepje vrijwel 
on bewapende VN militairen een oor-
logs gebied in en je hoopt dat ze alleen 
met hun aanwezigheid een etnische 
zuivering kunnen voorkomen. Was het 
maar een grap.
Van 1992 tot 1995 diende het Neder-
landse leger onder de vlag van de 

VN tijdens de oorlog in Bosnië en 
Herzegovina. Alhoewel de beelden van 
deze gruwelijke oorlog elke avond het 
journaal haalden, besloot de Neder-
landse regering toch een vredes macht 
te sturen die nog geen vlieg dood kon en 
mocht slaan.
In Met Open Ogen vertellen drie Bosnië 
veteranen over de gruwelijke oorlog 
waar ze getuige van zijn geweest en 
over de problemen die ze bij thuiskomst 
onder vonden.

tekst en regie:  Boy Jonkergouw
spel: Heleen van Doremalen, Antoon 
van de Wiel, Prisca van der Mullen, 
Raymond Braat, Stephan Mertens
entree:   € 16,00
kaarten:   www.annatheater.nl
aanvang: 20:30 uur

Vanaf zaterdag 29 september speelt 
Jeugdtheaterschool Annatheater 5 
keer

“As You Like It”, naar 
Shakespeare
Ware liefde, zoete liefde, bittere liefde, 
verboden liefde, nep-liefde, liefde 
om hogerop te komen, onmogelijke 
liefde, kalverliefde, verliefd zijn op 
de ver keerde en je kapot schamen: 
Shakespeare wist precies wat een 
ramp de liefde is als je jong bent. Het 
is niet te doen. Liefde maakt blind, 
liefde veroorzaakt uiterste stress, lief-
de dwingt ons te laten zien wie we zijn 
achter de maskers … we kunnen er 
eigen lijk maar beter niet aan beginnen. 
Maar: ze doen het toch. Negen moedige 
jongeren van de Jeugdtheaterschool 
Annatheater spelen As You Like It, een 
hardvochtige en hilarische komedie 
over jong en verliefd zijn.

regie: Lavínia Freitas Vale Germano
spel: Pepijn van den Berg, Rubén-
Fernando Vargas Domínguez, Bart de 
Groot, Eva van Hemert, Fenne Kusters, 
Enna Milicevic, Joey Strijbosch, Floris 
Udink en Mosa Veldhuizen

Data voorstellingen: zaterdag 29 en 
zon dag 30 september, vrijdag 5, zater-
dag 6 en zondag 7 oktober
aanvang: vrijdag en zaterdag: 19.30 uur
  zondag 15.00 uur
entree: kinderen/jongeren € 8,00, 
 volwassenen € 10,00
kaarten: www.annatheater.nl

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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Vrijwillig maar niet vrijblijvend
Joke van Sas en Antoine van 
Bragt van de Koninklijke 
Stadsharmonie Phileutonia

Zoals u weet is vrijwilligerswerk nooit 
vrij blijvend. Je zet je in voor anderen 
en dan wordt er op je gerekend. Ook 
deze maand een interview met twee 
vrijwilligers die óf in Dierdonk wonen 
óf in Dierdonk vrijwilligerswerk doen! 
Voor de zomervakantie nomineerde 
Robert Koolen Antoine van Bragt van 
de Koninklijke Stadsharmonie (K.S.H.) 
Phileutonia. Antoine wilde samen met 
een andere Dierdonkse (bestuurs)vrij
williger van K.S.H. Phileutonia graag 
een en ander over hun vrijwilligerswerk 
bij deze Koninklijke Harmonie uit de 
doeken doen.

Ja, u leest het goed, de Helmondse 
Stadsharmonie Phileutonia mag het 
predicaat “Koninklijk” dragen. Al meer 
dan 100 jaar! Sinds 1910 al. En na 100 
jaar vindt er een herkeuring plaats om 
het predicaat te mogen behouden. Deze 
toets heeft het 168-jarige Phileutonia, 
dat is gehuisvest aan de Kanaaldijk 
NW 27b, in de bocht met de Eikenlaan 
en recht tegenover de Vlisco, glansrijk 
doorstaan.

Geen muzikant, wel penningmeester
Toen Antoine van Bragt zich in Helmond 
ging vestigen wilde hij de stad en haar 
inwoners graag beter leren kennen. 
In zijn kennissenkring liet hij weten 
wel voor vrijwilligerswerk “in” te zijn. 
Als man van de cijfers en de financiën 
(An toine is medevennoot bij RSW Ac-
coun tants + Adviseurs) werd hij al snel 
door iemand op het spoor gezet van de 
vacature voor een penningmeester bij 
de Helmondse Stadharmonie Phileu to-
nia. Een instrument bespeelt hij niet. Hij 
is een beetje jaloers op hen die dat wel 
kunnen en vooral op mensen die zomaar 
een melodietje na kunnen spelen.

Familie
Antoine ervaart de muziekvereniging als 
één grote familie. Hele gezinnen zijn lid. 
En als er iets te organiseren valt levert 
iedereen, jong en oud, een bijdrage. 
Met name bij de Proms (huidige vorm 
heet Phileutonia en Friends), de grote 
jaarlijkse uitvoering in het Carat 
paviljoen. “Zo mooi”, zegt Antoine

Commissaris
Via het penningmeesterschap werd 
Antoine commissaris van de harmonie. 
Een belangrijke taak want met raad en 
daad wordt de vereniging bijge staan 
door de commissarissen. Zij leveren 
ook de “president” die het voorzitter-
schap van K.S.H. Phileutonia vervult. 
Com  mis sarissen zijn bij officiële bijeen-
komsten getooid met een bolhoed en 
een paraplu. Zij zijn ook actief in de 
diverse commissies van de vereniging. 
Zo heeft hij zelf jarenlang een bijdrage in 
de sponsorstichting geleverd.

Joke van Sas
Op verzoek van Antoine is Joke van 
Sas ook uitgenodigd voor deze rubriek. 
We worden gastvrij ontvangen op het 
terras van haar tuin. Joke kent K.S.H. 
Phileutonia al van jongs af aan via een 
musicerende oom. Toch was het pas na 
een tijdje buiten Helmond wonen dat ze 
zich bij de vereniging meldde.
Joke speelde ooit mandoline, ook in 
een orkest in de Zeeuwse plaats waar 
ze enige tijd woonde, maar na haar 
retour in Helmond wilde zij eens iets 
heel anders. Een blaasinstrument zoals 
dwarsfluit of klarinet sprak haar wel aan. 
Via haar zus kwam ze in contact met 
HMC. Daar werd haar sterk afgeraden 
om met een leeftijd boven de dertig 
jaar nog aan een nieuw instrument, dat 
ook nog eens sterk afweek van haar 
oorspronkelijk instrument, te begin nen. 

Toevallig kwam zij ook in contact met 
Phileutonia. Meneer Sjef was erg ent-
hou siast en verzekerde haar: “Och 
skatje, da leer je hendig! Ik zet je boven-
aan de wachtlijst”. En zo kwam het dat 
Joke klarinet ging spelen in de harmonie.

Jeugd
Joke werd al na twee jaar bestuurslid bij 
de muziekvereniging. Dat heeft ze twaalf 
jaar volgehouden. Aan de commissie 
werving heeft ze lange tijd haar steentje 
bijgedragen. Jeugd was en is nog steeds 
het aandachtspunt en het “werkgebied” 
van Joke. Zij helpt hen met uitzoeken 
van muziek, begeleidt hen bij repetities 
en gaat mee naar optredens om hen te 
ondersteunen.

Proms, nu Phileutonia en friends
Het jaarlijks hoogtepunt is het speciale 
optreden in het Caratpaviloen. Vroeger 
dus de Proms, nu Phileitonia en friends. 
Daarbij krijgen zij medewerking van 
grote namen uit de muziekwereld. Zo 
speelden zij samen met het Brabants 
Orkest, met Ellen ten Damme, twee keer 
met Gerard van Maasakkers, met Joris 
Linssen en met Edsilia Rombley.

Stokje
Aan het einde van het interview wordt 
het stokje doorgegeven. Joke en 
Antoine nomineren Dian Hoogers van 
Tennisverenigng Dierdonk In de volgen-
de Gazet kunt u meer te weten komen 
over deze actieve wijkgenoot.

Dank Joke voor de gastvrije ontvangst, 
dank Antoine voor het regelen van ons 
gesprek. Het is niet alleen fijn dat jullie 
je zo inzetten voor andere Helmonders, 
het is ook heel erg nodig! Jullie 
verdienen een pluim!

Mirjam van der Pijl
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HENK HUIJSMAN
O P T I E K

Schoolstraat 25
5761 BV  Bakel
Telefoon 0492-343878
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Voor BRILLEN en CONTACTLENZEN
   

       

www.deinstallatieman.nl

Cijnsbeemden 2  •  5706 NP Helmond (Brandevoort)
Tel.: 06 - 29 57 43 76  •  E-mail: info@deinstallatieman.nl

Uw erkend installatiebedrijf voor o.a.
• Service & onderhoud cv
• Airco systemen
• Waterontharders

• Complete badkamers
• Loodgieterswerkzaamheden
• Duurzame energie

Airconditioning
voor een aangenaam binnenklimaat

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

            



De kinderfysiotherapeut vertelt ... 
voorkeurshoudingen bij baby’s
Sinds de jaren ’90 wordt de overgrote meerderheid van 
de baby’s in Nederland op de rug te slapen gelegd ter ver
mindering van het wiegendoodrisico. Sindsdien is het aantal 
gevallen van wiegendood sterk gedaald. Echter, hier door 
is het aantal kinderen met een voorkeurshouding en/of 
afgeplatte schedel sterk toegenomen.
Een asymmetrische schedel (afplatting aan één zijde) heet 
in de medische wereld een plagiocephalie. Een schedel die 
alleen afgeplat is aan de achterzijde wordt een brachycephalie 
genoemd. Deze asymmetrische of afgeplatte schedel lijkt 
vooral het gevolg te zijn van een te strikt vasthouden aan 
bovengenoemd rugligbeleid. De schedel van een baby is nog 
week en niet volgroeid, hierdoor kan het door een eenzijdige 
ligging gemakkelijk vervormen.
Het advies van rugligging is volkomen terecht op momenten 
dat de baby ligt te slapen en niet onder toezicht is van de 
ouders. Een nadeel van deze maatregel is dat baby’s te vaak 
en te lang op de rug liggen en hun hoofd te lang in dezelfde 
positie ligt. Veel ouders laten hun baby overdag, wanneer zij 
de baby in de gaten kunnen houden, ook niet meer op de buik 
of in zijlig spelen.

Wanneer spreek je van een voorkeurshouding?
Een voorkeurshouding of afgeplatte schedel wordt vaak 
gesignaleerd tijdens het eerste of tweede bezoek aan het 
consultatiebureau (als een baby ongeveer 4 of 8 weken oud 
is). Er is sprake van een voorkeurshouding, als een baby 
gedurende driekwart van de tijd met het hoofdje naar 1 kant 
gedraaid ligt. Dit kan voortkomen vanuit de ligging van de baby 
in de baarmoeder of een moeilijke bevalling, maar ontstaat 
in het merendeel van de gevallen door het veelvuldig op de 
rug neergelegd worden en door een eenzijdige hantering. 
Dit wil zeggen dat het kindje vaak op dezelfde manier wordt 
gedragen, in de box wordt gelegd, wordt verzorgd en wordt 
opgepakt. Een afgeplatte schedel is niet schadelijk voor de 
ontwikkeling van het kind, maar is een puur esthetische 
afwijking.

Wat te doen bij een voorkeurshouding?
Wat kun je doen, wanneer een baby een voorkeurshouding 
heeft? Als eerste geeft het consultatiebureau adviezen 
hoe je zelf kunt proberen om de voorkeurshouding te 
door breken. Wanneer dit niet voldoende helpt kan een 
kinderfysiotherapeut ondersteuning bieden wan neer de 
voorkeurshouding moeilijk te corrigeren is. Uit weten
schappelijk onderzoek is gebleken dat kinder fysio therapie 
bij kinderen met een voorkeurshouding een significant 
en klinisch relevante vermindering geeft van de schedel
afplatting. Kinderfysiotherapie is daarmee de eerste bewezen 
effectieve conservatieve therapie bij voorkeurs houdingen 
en schedeldeformaties. De kinderfysiotherapeut stimuleert 
de ontwikkeling van de nietvoorkeurskant door middel van 
oefeningen en geeft aan ouders instructies hoe ze hun baby 
het beste kunnen hanteren en stimuleren. Wanneer de baby 
nog erg jong is, heeft de behandeling het beste effect om 
een plagiocephalie of brachycephalie te voorkomen of te 
verminderen.
Wanneer de voorkeurshouding weg is en er geen kinder
fysiotherapie meer nodig is, dan kan het nog even duren 
voordat de afplatting verdwijnt.
Meestal is deze rond het tweede jaar niet meer zichtbaar
Indien oefeningen en instructies nog niet het optimale 
resultaat geven, kan er ook gekeken worden of de kinder
manueel therapeut een extra toegevoegde waarde kan 
hebben.

Fysiotherapie VitaForum
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De kookmuts
In een oud gezegde ‘de liefde van de man/
vrouw gaat door de maag’ zit zeker een 
kern van waarheid in. Wat is romantischer 
dan samen met je lief genieten van een 
heerlijk gerecht bij kaarslicht wat je 
zelf hebt bereid. U zult zeggen er is wel 
wat meer nodig dan een lekkere hap 

om een goede relatie te houden. Dat is zeker waar maar ik 

ga maandelijks mijn bijdrage leveren in de Gazet waar het 
gaat om de inwendige mens. Mijn hobby is koken en in de 
loop van de jaren heb ik zoveel receptjes gemaakt dat ik mijn 
wijkgenoten hiervan mee wil laten genieten.
Mijn eerste bijdrage is een gerecht dat helemaal past bij 
de maand september waarvoor je er eerst met de familie 
er op uit kunt trekken de natuur in. Uiteraard kun je de 
hoofdingrediënten ook gewoon kopen bij de groenteman.

Gazetmenu voor de maand september
Kastanje soep   .   .   .   .   . voor 8 personen
Voor de herfst is dit een verrassende 
soep, eenvoudig om te maken en over-
heerlijk. Vaak ga ik zelf op stap naar 
het bos in deze periode van het jaar en 
raap de kastanjes voor de soep, nou hoe 
 origineel is dat. Neem bij voorkeur de 
grote kastanjebomen en verzamel de 
mooiste kastanjes voor de soep.
Ongeveer een paar kilo is genoeg. Het is 
verstandig om de kastanjes thuis op een 
krant op een droge plek uit te spreiden 
en een paar dagen te laten drogen.

Ingrediënten
2 rode uien
1 teentje knoflook
2 el olijfolie Sevilla
250 gr witte champignons
1 dl slagroom
2 L gevogeltebouillon
500 gram kastanjes
Worcestersaus
50 gr gerookt mager spek
Kervel of bieslook
Geraspte geitenkaas of Parmezaanse kaas
Peper en zout
35 gram roomboter
30 gram bloem

Benodigdheden
Grote soeppan
Bolzeef
Staafmixer

Bereidingswijze
Doe 35 gram roomboter in een steelpan 
en wacht tot de boter gaat bruisen, matig 
het vuur en voeg dan de bloem toe.
Blijf met een garde een minuut stevig 
roeren tot de roux licht begint te kleu
ren, dat is ongeveer een 1,5 minuut haal 
vervolgens van het vuur en zet weg voor 
later gebruik.

Pel de ui en de knoflook, hak deze grof 
en bak de ui glazig in de olie op een 
matig vuur in ca 5 minuten, voeg dan de 
knoflook toe.
Hak de champignons grof en bak die op 
een hoog vuur tot zij hun vocht gaan 
verliezen. Voeg ze bij de uien.
Doe er dan de hete bouillon bij en 
breng aan de kook. Voeg dan de 
schoongemaakte kastanjes toe en 
laat nog ca 30 min zachtjes koken. De 
kastanjes moeten zacht zijn.
Mix de soep flink met een staafmixer. 
Druk de soep dan door een bol zeef met 
een grote lepel en breng opnieuw aan 
de kook.

Voeg daarna aan de soep het mengsel 
van boter en bloem toe.
Voeg de room toe, meng goed en laat 
onder voortdurend roeren kort inkoken. 
Kruid met peper en zout, voor wat ex
tra smaak voeg er een paar druppeltjes 
worcestersaus aan de soep toe.
Snijd het spek in een zeer fijne brunoise. 
Bak het spek zachtjes uit in een droge 
pan. Zorg dat het daarbij zacht blijft.

Serveren:
Doe in een heet diep bord of kom, wat 
gebakken spekjes en verdeel de kastanje 
soep erop en serveer met wat geraspte 
geitenkaas of Parmezaanse kaas en een 
takje kervel of wat bieslook snippers.

Tip(s):
• Zeef de soep voor een fijner resultaat. 

Doe de soep in een bolzeef en duw met 
een lepel door de zeef.

• De olie voor bakken en braden 
“Sevilla“ haal ik altijd bij de Spaanse 
delicatessenzaak in de stad en is van 
zeer goede kwaliteit.

• De gedroogde kastanjes uit het bos pel
len, snijd ze daarna doormidden om te 
kijken of ze helder van kleur zijn, zo niet 
gooi ze weg je hebt er genoeg geraapt.

• In deze periode kun je in een goede 
supermarkt ook kant en klare kastanjes 
kopen, de bereidingstijd wordt dan 
ongeveer 15 tot 20 minuten.

We gaan weer beginnen………
Op woensdag 5 september a .s . met de 
woensdagmiddaginloop .
Deze middagen, die worden gehouden 
in Parkzicht en in principe duren van 
14.00 tot 16.00 uur, zijn bedoeld voor 
zowel jong als oud van de wijk Dierdonk.
Tijdens deze middagen kan men elkaar 
ontmoeten, boeken lenen en worden er 
voor hen die dit leuk vinden, creatieve 
middagen e.d. georganiseerd.

Zo wordt er b.v., bij voldoende deel
name, door een aantal “ binnen lopers” 

de 1e woensdagmiddag van de maand 
gekaart.
Maar eenieder die leuke ideeën heeft 
kan deze inbrengen.

Dus kom ook eens binnen lopen op de 
woensdagmiddag; je bent van harte 
welkom!
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Afgelopen maand hadden we een woordzoeker. Als je de 
woorden juist had weggestreept dan kon je ook de oplossing 
invullen. Deze oplossing had alles te maken de zomer. De juiste 
oplossing was dan ook “zomerbloem”. Hij was niet moeilijk., 
maar het aantal inzending viel weer tegen. Dit ondanks dat 
men in de vakantie tijd genoeg heeft om een puzzel op te 
lossen. Slechts 12 inzendingen. We geven jullie deze maand 
nog een nieuwe kans, echter bij te weinig inzendingen (minder 
dan 20) gaan we voorlopig echt stoppen met de prijspuzzel. 
Dus kinderen van Dierdonk ga puzzelen en vergeet deze niet 
in te zenden.
Ook als je voor de eerste keer meedoet kun je al meteen in de 
prijzen vallen. Uit de goede inzendingen van afgelopen maand 
heeft de Secretaris van de Wijkvereniging Jan van Duren 
weer 3 willekeurige kinderen getrokken. Deze hebben op 21 
augustus hun prijs, zijnde een boekenbon van de Ganzenveer, 
in ontvangst genomen. Op de foto hiernaast de gelukkige 
prijswinnaars. 

Van Harte Gefeliciteerd!

Doe jij ook mee?
Deze maand hebben we een 
Ganzenbordwoordenzoeker. Geheim 
Agent PD7 wil graag weten waarvoor er 
een taart staat. Help hem even. Begin 
bij het vakje Start. Hier staat tevens 
de eerste letter. Tel het aantal vakjes 
de richting uit van de pijl en noteer op 
de streepjes de letters die je onderweg 
tegen komt. Soms staat er geen pijl maar 
de tekst ga “naar vak...” Vandaar volg 
je weer de pijlen. Als je het laatste vak 
zonder pijl bereikt hebt weet jij waarom 
er taart is en kun je dat de Geheim 
Agent vertellen. De gevonden letters 
kun je invullen op de stippellijntjes in het 
midden van de puzzel.

Veel puzzelplezier. 

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: 
Gazet Kinderpuzzel
Schovenhorstweide 1
5709 SG Helmond.
Deelname is weer mogelijk vanaf 7 jaar, 
totdat 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: 
donderdag 13 september 2018.

Jeugdprijspuzzel. Win een boekenbon!

Oplossing doodles spelletjespagina 19

Charlotte Geutjens, Bas Gielen en Nikki van Lierop
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Ondernemer van Bakel!
Hier had uw advertentie 

kunnen staan.

Informatie: 
advertenties@dierdonkgazet.nl 

telefoon 06- 40980106 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 MET DE KERMIS
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  ke r m i s d a ge n

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

            



Basisschool Dierdonk: een jaar in beeld

 

 

 

 

 

 

 

 

sponsorloop 

excursies 

buitenspelen 

studiedagen 

teamuitje 

open dag 

samen lezen 

laatste schooldag! 
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Heb jij zin om te komen voetballen? 
Kom dan naar v.v. Bavos!

Bavos is gestart met een meidenteam! Ben je tussen de 
14 en 16 jaar en vind je het leuk om te komen trainen en 

op zaterdag een wedstrijd te spelen, kom dan ons team 
versterken en meld je aan.

Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op met
Maarten Manders: tel.nr. 06-51 427 939

Voetbalmeiden gezocht bij BAVOS

Loop je al enige tijd rond met de gedachte om te gaan 
tennissen?

Dan is dit een goed moment om met TV Dierdonk contact 
op te nemen om te bepalen welke mogelijkheden de 
tennisvereniging voor je biedt. TV Dierdonk heeft gedurende 
2018 mooie aanbiedingen voor nieuwe leden om kennis te 
maken met de tennissport of aan te sluiten bij gevorderde 
leden die al lid zijn van de club.

TV Dierdonk is een gezellige tennisvereniging die beschikt 
over een mooie tennisaccomodatie gelegen in het hart van 
Dierdonk. Er wordt getennist op all weather banen, vier 
seizoenen lang.

Voor nieuwe leden biedt TV Dierdonk in 2018 de mogelijkheid 
om via een persoonlijke weg 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 bijvoorbeeld 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 35 euro. Nieuwe jeugdleden betalen 
slechts 20 euro.

Gevorderde tennissers willen misschien aansluiten bij 
competitieteams of zijn op zoek naar andere spelers 
waarmee getennist kan worden. De tennisvereniging 
probeert hier zo goed mogelijk in te faciliteren in de vorm 
van een intakegesprek en biedt, indien gewenst, begeleiding 
gedurende de eerste maanden.

Met zeer veel succes en in een ongekend gezellige sfeer vind 
ook wekelijks op de maandag vanaf 19.45 uur de TOSS -Avond 
plaats.Daar kunnen leden op een ongedwongen manier 
kennis met elkaar maken, een balletje slaan en natuurlijk een 
lekker glaasje drinken en een hapje eten.

TV Dierdonk organiseert eveneens een GRATIS TENNISCLINIC 
op ZONDAG 16 SEPTEMBER VAN 10-13 UUR. Iedereen is 

welkom en zal door een professioneel team wegwijs gemaakt 
worden in de kunst van het tennis (zowel voor beginners als 
voor gevorderden). De clinic duurt van 10.00 tot 13.00 uur en 
zal plaats vinden op ons tennispark.

Lid zijn betekent onbeperkt tennissen het hele jaar door.
Lid zijn betekent sporten in de wijk op ons mooie tennispark.
Lid zijn betekent gezelligheid in onze moderne kantine.
Lid zijn van TV Dierdonk houdt je fit.

Interesse? Stuur een mail naar leden@tvdierdonk.nl. 
Wij nemen dan op korte termijn contact op.

Tennis je fit bij TV Dierdonk
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Stichting Draaiorgels Helmond

Caratconcerten op Zondag
Mist u de concerten in de Gaviolizaal? 
U kunt op de volgende dagen terecht in 
de Warande bij de caratconcerten. Van-
af 30 september kunt u weer terecht in 
de Gaviolizaal
2 september:
12.00 uur Cooperatieve Stoomafblaas 
    kapel Beek en Donk
13.00 uur Zangkoor Primavera Lieshout
14.00 uur Lichtstad Brass Eindhoven
9 september
12.00 uur Binderin Helmond, aansluit-         
   end Carat kids special sunday

16 septemberl
12.00 uur Brandweerkapel Helmond
13.00 uur Zanggroep New Balance
    Nuenen
14.00 uur Eindhovens Seniorenorkest

23 september
12.00 uur Fanfare st. Willibrordus
13.00 uur Parkbloazers Nuenen
14.00 uur De Gerwense Dorps-
    muzikanten
30 september
12.00 uur Carnavaleske afsluiting

tijden na 12.00 uur zijn ±, wijzi-
gingen voorbehouden
info:  www.caratconcerten.nl

Zondag 26 augustus 15.00 tot 17.00 uur een Klassiek Con-
cert met De Gaudin van 1924 
Al in1928 werd bij de ingebruikname van dit orgel een Klassiek 
concert gegeven. Het programma is bewaard gebleven en in 
2015 herhaald. De entreeprijs bedroeg toen, net zoals in 1928, 
een dubbeltje. Hiervoor kreeg men ook het programma.
Het programma voor dit jaar bestaat uit enkele nummers van 
het concert van 1928 met diverse andere klassiekers en een 
boek wat we sinds enkele maanden in ons repetoire hebben 
zitten.
Gelet op de Caratconcerten die ook nog bezig zijn starten we 
om 15.00 uur met het concert wat zal duren tot ongeveer 
17.00 uur.
Zaterdag 9 en zondag 10 september van 13.00 tot 17.00 uur 
Open Monumenten Dagen 
Ook de Stichting Draaiorgels 
Helmond doet mee met 
de open monumenten 
dagen. Het Thema dit jaar 
is: “Proef Europa”. Op deze 
dagen hebben onze gemeentelijke museale orgels, zoals 
de Grote Gaudin (concertorgel), Kleine Gaudin en Mortier 
(dansorgels) de Blauwe Trom (straatorgel)en de “Ruth” 
(kermisorgel) Europesche muziek op het MENU. Ook is de 
collectie accordeon en snaarinstrumenten van Arie Willems 
te bezichtigen. Leerlingen van het  basisonderwijs worden 
met de zogenaamde klassendagen ook bij het muzikale 
europesche menu betrokken. Kinderen die ons bezoeken 
kunnen ook nog een puzzel maken en hun orgeldiploma zien 
te halen op “Onze Klenne”.
Zondag 30 september van 14.00 tot 16.00 uur:
Drie Koren Herfstconcert.
Terwijl in de Warande de carnavelske afsluiting van de 
Caratconcerten in volle gang is kunt u bij ons terecht 
voor de opening van de zondagconcerten. Voor u treden 
vandaag in een drieluik op de koren “Stedelijk Helmonds 

Seniorenkoor”, het “Houts Gemengd Koor” (Mierlo-Hout) 
en “De Vrolijke Samenzang” (Nuenen). In totaal staan zo een 
150 zangers en zangeresen voor u op het podium. Inmiddels 
is het programmaboekje bij ons in het bezit en kunnen wij 
u vertellen dat dit een concertmiddag wordt met een keur 
aan geliefde Melodieën. Uiteraard is de toegang gratis en 
waarderen wij uw bijdrage in 
onze donatiepijp.
Zondag 7 oktober van 12.00 tot 
17.00 uur. Ons Brabant Festival

Dit jaar wordt het Ons Brabant 
Festival geopend in de Gavioli-
zaal. Niet alleen concert maar 
ook Helmonds cabaret zal van-

daag de revue passeren. 
Meteen bij de opening zal 
onze stadskunstenaar Tho-
mas Pieters het spits afbij-
ten, gevolgd door de mensen 
van Haw ‘t Helmonds, die u 
een woordje Helmonds zul-
len leren en de Keiegalmers.  

Muzikaal zal het geheel worden ondersteund door onze 
draaiorgels en,nog onder voorbehoud, het blaasorkest Jus-
t4Fun uit Eindhoven. De middag begint deze keer om 12.00 

uur en heeft een open eind. Ui-
teraard is hierbij iedereen van 
jong tot oud welkom. De en-
tree is gratis voor dit spektakel. 
voor meer informatie zie onze 
website en faceboekpagina, en 
www.onsbrabantfestival.nl

Toegang is gratis
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R.J. van Hagen   TANDARTS   0492-556 156

Coendersberglaan 42

5709 MA  Helmond - Dierdonk

 p n l  and  i  e  p tti  Voor professionele tandheelkunde in een prettige omgeving.

ww t e .www.tandartsvanhagen.nl

 

 

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 

               

•  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

SMITS&SMITS HEEFT DE OPLOSSING

Last v
an de warmte

en laaghangende zon?

Niet meer m
et onze 

fraaie scr
eens!

Kom ze bekijken 

in onze showroom!

Braaksestraat 1
5709 JC Helmond

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

Laat u verrassen op 

onze Facebook-pagina:

facebook.com/smitsensmits

Daarom Smits&Smits

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

            



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 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

Aanmelding Eerste Communie 
2019

Het lijkt nog ver weg, maar er zijn ook 
al parochianen uit Dierdonk die heel 
benieuwd zijn wanneer de ‘Eerste 
Heilige Communie’ in 2019 zal zijn.
Wij vragen de leerkrachten op de Dier-
donkschool in groep 4 informatie mee 
te geven aan de kinderen. Die info komt 
in de loop van september beschik baar. 
Als uw kind in groep 5 of 6 zit, kan het 
gewoon meedoen, alleen krijgt u dan 
geen info via de school.

We vieren in twee H. Missen de eerste 
Heilige Communie voor kinderen uit 
Dierdonk, samen met kinderen uit 
het Centrum, Noord en Oost, in de St. 
Jozefkerk, Tolpost/Bakelsedijk.

Zaterdag 25 mei  14:00
Hemelvaartsdag 30 mei 11:30

De enige mogelijkheid in te schrijven is 
op de informatiebijeenkomst met alleen 
de ouders, U ontvangt dan belang rijke 
informatie en ook materialen. Ook 
dit jaar zal een gedeelte van de voor-
bereiding via een online leer program ma 
worden gedaan.
Na afloop van de bijeenkomst kunt 
u inschrijven door een ingevuld aan-
meldings formulier in te leveren en con-
tant € 55,- te betalen, of ter plaatse over 
te maken via mobiel bankieren.

Informatieavonden: 
Maandag 8-10, woensdag 10-10, don-
der dag 11-10 om 19:30 u. in de zaal St. 
Jozef, Ingang Tolpost/Prins Karel straat

Vormsel 2019: nu aanmelden!
In het sacrament van het Vormsel 
geeft God kracht en bezieling. Zo wil 
Hij helpen uit te groeien tot een in alle 
opzichte volwassen persoon. Kinderen 
uit groep 8 (of middelbare scholieren) 
zijn welkom.

Aanmelden kan tot uiterlijk 20 ok-
to ber. Het inschrijfformulier is 
te down loaden via onze website 
www.heiligelambertus.nl of kan u per 
mail worden toegezonden via het kantoor: 
lambertusparochie@outlook.com.

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

• Eerste les: donderdag 1 november 
16:15 -17:00 uur;

• Locaties les: St. Jozefkerk, Tolpost/
Bakelsedijk

• H. Mis met Vormsel: 26 januari 
2019, 18.30 uur St. Jozefkerk

Vormheer: Deken J. van de Laar

Parochieblad is voortaan: 
Nieuwsbrief
Het driemaandelijks parochieblad 
dat vroeger verspreid werd aan huis, 
is gestopt. Vanaf nu is er een twee-
weke lijkse nieuwsbrief, die u vanuit de 
kerken kunt meenemen. Ook kunt u de 
nieuwsbrief digitaal lezen, via facebook.
com//ParochieHeiligeLambertus, 
of als e-mail. Wilt u de nieuwsbrief in 
uw postvak? Stuur dan een mail naar 
lambertusparochie@outlook.com en u 
komt op de lijst.
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Protestantse Gemeente Helmond

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

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

Ds. Corine Beeuwkes – van Ede
Speelweide 44, Bakel, ( 085-7604455
Hilgert Bos 
Berkenheuveldreef 22     ( 528741
Cathy Erbrink
Berkenheuveldreef 5 ( 558281
Corrie Klop
Dierodonklaan 89  ( 558808
Fien van Duren, diaken
Ockenburghpark 78 ( 514120
Pieter Flach, kerkelijk werker
(ma en donderdag) ( 040-2842052

Kijk voor meer informatie op de site van 
de Bethlehemkerk:
www.bethlehemkerkhelmond.nl

Kerkproeverij op 16 september
Zondag 16 september is onze start
zondag in de Bethlehemkerk. Tegelijk 
is dat weekend ook het weekend van 
de tweede Nederlandse Kerkproeverij. 
Vorig jaar sloten we daarbij aan in 
Helmond met onze fietstocht van kerk 
naar kerk. Ook nu zal die toch er weer 
zijn: tussen 13.00 en 17.00 uur zijn die 
middag verschillende kerken open en 
er is een fietsroute uitgezet om van 
de ene naar de andere te komen. Een 
heel laagdrempelige manier om eens 
binnen te kijken in een kerk die je nog 
nooit bezocht had! Uit ervaring weten 
we dat dat vorige jaar heel leuke 
ontmoetingen heeft opgeleverd en 
mensen nieuwsgierig gemaakt heeft. 
Een mooi begin.

Maar de kerkproeverij heeft daarnaast 
ook als doel om mensen iets te laten 
ervaren van wat er tijdens een dienst in 
die kerk gebeurt. En dus is de vraag aan 
ons als mensen die er (on)regelmatig 
komen: Neem op zondag 16 september 
een gast mee, om met ons mee te 
vieren op startzondag. We zullen er als 
voorgangers zorg voor dragen dat het 
een toegankelijke dienst wordt – dat 
proberen we gewoonlijk elke zondag 
meen ik – die voor gasten ontspannen 
mee te vieren is.

Terwijl wij de komende tijd nadenken 
over de vorm en de inhoud van die 
Startzondag hopen we dat u al vast eens 
wilt nadenken over wie er uit uw buurt 
gast zou willen zijn om er die zondag bij 
te zijn. Een vriend of vriendin, een buur, 
een collega, of wie dan ook.

Koffie-inloop-ochtend

Elke dinsdagmorgen (ook in de zomer
periode!) houden we koffieinloop
ochtend in de Ontmoetingsruimte van 
de Bethlehemkerk van 10.0012.00u. 
Een ieder die het gezellig vindt om 
een kopje koffie te drinken samen met 
anderen, elkaar te ontmoeten op een 
doordeweekse dag, nodigen we hierbij 
uit! Van harte welkom!
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Scouting Paulus: Zomerkampen 2018
In de laatste Gazet voor de zomer
vakantie hebben we aangegeven dat 
alle speltakken nog druk in de weer 
waren met de voorbereidingen van 
hun zomerkamp. Inmiddels zijn alle 
speltakken weer vanuit binnen en 
buitenland op het nest terug gekeerd 
en willen we jullie door middel van een 
bijgaande fotocollage een blik geven op 
deze kampen.

Meer informatie over onze scouting
groep kunt u vinden op onze website
www.scoutingpaulus.com
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begint bij Broeckx makelaars
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Verkocht o.v.

Horstlandenpark 66

5709 MB TE He mond

v aagp js € 599.000 k.k.

Nieuw

Wallsteijndreef 16

5709 RT TE He mond

v aagp js € 349.000 k.k.

Verkocht

Vilsterendreef 13

5709 RP TE He mond

v aagp js € 309.000 k.k.

Verkocht o.v.

de Kromme Geer 14

5709 ME TE He mond

v aagp js € 419.000 k.k.

Nieuw

Holterbergweide 22

5709 MP TE He mond

v aagp js € 479.500 k.k.

Nieuw

Zwanebloemsingel 52 B

5709 PA TE He mond

v aagp js € 498.000 k.k.

We mogen ons met trots de best verkopende makelaar van de regio Zuid-Oost Brabant van 
2017 noemen! 




Een tevreden k ant staat b j ons enthous aste team voorop  We spreken vee  won ngzoekers en hebben ons 
gespec a seerd op w jkn veau  k ben uw w jkmake aar van D erdonk  Zo weet k keer op keer een goede 
match tussen koper en verkoper te maken  

Ben euwd waarom w j vo gens het onafhanke jke p atform voor won ngmake aars a s beste u t de bus 
komen? Be  ons dan sne  voor een afspraak  k kom graag vr jb jvend b j u angs

Uw w jkspec a st 


Alwin Greefkes

06 547 90 222

www.woonplezier.nl

Tel.: 0492 549 055

V nd ons ook opalwin@woonplezier.nl

            


