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Dierdonk 25 jaar: Wijkevenement “Tussen Kunst & Quizien” 

 

Jaarlijks worden begin september de Dierdonkdagen georganiseerd. Dit jaar bestaat onze 
wijk Dierdonk 25 jaar. Tijdens de Dierdonkdagen willen we op zondag 9 september met een 
wijkevenement dit zilveren jubileum van onze wijk in stijl vieren. 

Het thema “Tussen Kunst & Quizien” ligt niet alleen lekker in het gehoor, maar biedt ook 
inhoudelijk breed geschakeerd veel ruimte om deel te nemen en zal ook veel bezoekers 
aanspreken.  

Het wijkevenement is vooral van, voor, door en met de bewoners uit de wijk.  Er wordt naar 
gestreefd zoveel mogelijk partijen, groepen, verenigingen en individuele bewoners, die in 
onze wijk actief zijn, te laten deelnemen. 

Met het thema “Tussen Kunst & Quizien” willen we de groep van “Kunst(ig) In Dierdonk” 
met nieuw elan een doorstart laten maken. Individuele en groepen wijkbewoners wordt de 
ruimte geboden hun kunstige, creatieve en andere kwaliteiten te tonen. Daarnaast willen we 
met Quizien, dat staat voor een heerlijke eetcultuur, een nieuw aspect toevoegen. We 
denken hierbij aan kramen, stands en wagens, al dan niet met een zitje, waar iets lekkers 
genuttigd kan worden. We willen ook verenigingen de ruimte bieden zichzelf te presenteren 
aan de wijk  en zo aan ledenbinding te werken. Langs de route zullen straatartiesten en 
muzikanten de mensen vermaken. 
Door de combinatie met de Dierdonkdagen te zoeken zijn we er van overtuigd dat er een 
meerwaarde ontstaat, die voor bezoekers, deelnemers en organisatoren merkbaar zal zijn.  
 
Omdat we met dit wijkevenement veel wijkbewoners in beweging willen krijgen, is er voor 
een route gekozen, die globaal ligt aan weerszijden van de Veengeul: de korte Geer en de 
Kromme Geer. Lekker compact, zodat mensen gezellig langs kramen kunnen wandelen. De 
grote tent van de Stichting Dierdonkdagen biedt een prima gelegenheid om even te zitten, 
een hapje te eten,  wat te drinken en vooral om medewijkbewoners te ontmoeten.   

Een zilveren wijkjubileum is pas echt af als er ook een cadeau  voor de wijk is. Er is gekozen 
voor een kunstwerk dat in de openbare ruimte geplaatst kan worden. Het streven is erop 
gericht om dit kunstwerk op zondag 9 september feestelijk door vertegenwoordigers van het 
College van BenW en/of  oud-wethouders  te laten onthullen. 

De organisatie van dit wijkevenement zal in de praktijk door de wijk worden gedragen. Veel 
handen zullen het werk licht maken. Dit wijkevenement en wijkcadeau zullen ook de nodige 
middelen vragen. Begrotingstechnisch zullen wijkevenement en wijkcadeau worden 
gesplitst. 
Verwacht wordt dat belangrijke dragende partijen in de wijk, zoals Wijkvereniging, Wijkraad 
en Ondernemers Sociëteit Dierdonk zullen een bijdrage leveren. Maar ook zullen we 
Rabobank en Gemeente benaderen om de begrotingen sluitend te maken.  
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Organiserend comité 

 

Bij een groot  evenement als “Tussen Kunst & Quizien” dient er een duidelijke splitsing in 
rolverdeling te zijn. De algehele verantwoordelijkheid voor de organisatie van het 
wijkevenement “Tussen Kunst & Quizien” is in handen van de Wijkvereniging Dierdonk.   

Er is een organiserend comité dat belast is met de voorbereiding, uitvoering en afwikkeling 
van het wijkevenement “Tussen Kunst & Quizien”.   
De bestuursleden van de wijkvereniging Dierdonk, Jan van Duren en Gerard Bosmans zijn de 
trekkers van het “culinaire”.  Bert Valentijn ondersteunt bij het “culinaire”. 
Niek de Jongh trekt met Marion Jochem het “kunstige” (kunstenaars en verenigingen) en Ivo 
Dolmans bestuurslid van de Wijkvereniging ondersteunt daarbij. 
Walter Schuurman namens de Stichting Dierdonkdagen (zorg voor goede aansluiting van 
wijkevenement met de activiteiten van de Dierdonkdagen) completeert het team. 
Fondswerving ligt in handen van Jan van Duren en Bert Valentijn. 
Gerard Bosmans is de voorzitter van het comité. 
Overleg met de Gemeente Helmond wordt door Gerard Bosmans en Bert Valentijn gedaan. 
Vergunningaanvrage(n) wordt door Bert Valentijn gecoördineerd. 
Het organiserend team komt regelmatig in vergadering bijeen. Deelnemers kunnen de 
vergaderingen bijwonen. Aangesloten partijen krijgen de verslagen toegestuurd. 

 

Budget en begroting 

 
De algehele financiële coördinatie van wijkevenement en wijkcadeau ligt in handen van de 
Wijkvereniging.  

De Stichting Dierdonkdagen verantwoordelijk is voor de kosten van de organisatie van de 
Dierdonkdagen. Deze kosten staan los van de kosten van het wijkevenement en het wijkca-
deau. Goed om op te merken dat de Wijkvereniging hierin ook een bijdrage levert. 

Het is belangrijk om de financiën van het wijkevenement en het wijkcadeau snel en goed op 
orde te krijgen. Gelukkig hebben vier van de grootste partijen bij wie een subsidieverzoek is 
ingediend positief gereageerd. Daardoor is ruim negentig procent van het benodigde geld 
bijeengebracht. Het organiserend comité heeft in de vergadering van dinsdag 17 april een 
positief  besluit genomen met betrekking tot het doorgaan van het wijkevenement en zal het 
de kunstenaar opdracht geven voor het maken van het wijkcadeau. 
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Route 

 

Er is voor gekozen om de route in de nabijheid van feesttent van de Stichting Dierdonkdagen 
te lokaliseren. De feesttent van de Stichting Dierdonkdagen staat aan de Kromme Geer. Via 
de mooie brug over de Veengeul komen de bezoekers op de Korte Geer.  Op de Korte Geer 
zullen op het grasveld de tenten in een carré worden geplaatst en op de straat eromheen 
zullen in een lint de marktkramen staan. Lekker compact, zodat de bezoekers er de kunstige 
activiteiten en culinaire stands van het wijkevenement kunnen beleven. En in de tent van de 
Dierdonkdagen zijn er optredens en kan men genieten van een drankje en ontmoeting van 
mede wijkbewoners.  

 
 

 

 

 

Deelnemers 

De Wijkvereniging vindt het belangrijk dat vooral deelnemers gezocht moeten worden die 
het thema tussen Kunst & Quizien helpen versterken. Wijkorganisaties, die dit willen, 
kunnen zich ook presenteren tijdens het Wijkevenement. 
 
Kunst 

In beginsel kan iedere bewoner van Dierdonk die een kunstige activiteit of hobby wil tonen 
mee doen en een kraam of tent bemensen. 
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Voor deelnemers op het “kunstige” vlak geldt dat in beginsel het doel is laten zien welke 
mooie objecten er worden gemaakt. Indien bezoekers belangstelling tonen om een 
(kunst)voorwerp te kopen dat kan dit. 
Op dit moment (17 april 2018) lijkt dat er met zo’n 30 personen ruim voldoende deelnemers 
in het kunstige deel van het wijkevenement zullen zijn. 
 
Quizien 
Het culinaire Quizien-deel van het wijkevenement is nieuw. De werkgroep (Gerard Bosmans, 
Jan van Duren en Bert Valentijn) heeft de randvoorwaarden m.b.t. goede variatie in het 
aanbod en goede prijsstelling besproken. Thans wordt gezocht naar interessante, 
vernieuwende, aantrekkelijke, leuke en bekende eetbelevingen.  
 
Verenigingen 

De werkgroep Niek de Jongh en Ivo Dolmans bereidt voor hoe de verenigingen van Dierdonk 
bij het evenement kunnen worden betrokken (Moet Niks, bridge, tennisvereniging, Scouting 
etc.).  Ook zullen we verenigingen vragen posters op te hangen in hun verenigingslokalen.  
 
Dierdonkschool 
Ook de Dierdonkschool heeft enthousiast gereageerd en zal aanwezig zijn.  Het heeft de 
voorkeur van de school dat verschillende kunstenaars samen met de kinderen kinderkunst 
maken. 

 


