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HET BINNENHUIS HELMOND

Voorjaar
in huis!

TWEEDE PAASDAG
ZONDAG 7 APRIL
ZONDAG 21 APRIL

GEOPEND

KOM KIJKEN NAAR DE NIEUWE COLLECTIE

Topform bank Lynea in stof Imola. Afgebeeld als 2½-zitter. Leverbaar in vele
maten met diverse soorten armleuningen en poten. Al vanaf

1.220,-

2.199,-

Topform Fame, verkrijgbaar als fauteuil
of bank, in diverse Ploegstoffen of leder,
vanaf

1.249,-

Harvink Kadanz verkrijgbaar in
diverse uitvoeringen, ook als
fauteuil, in stof en leder.
Nu tijdelijk

Advies bij Het Binnenhuis Helmond
Kijk vrijblijvend rond of maak gebruik
van onze kennis en ervaring. Leg je
woonsituatie voor: van een simpele
tip tot een uitgebreid interieuradvies
staan we voor je klaar. En welke
keuze je uiteindelijk ook maakt:
wij onderbouwen hem graag!

Engelseweg 150, Helmond
T (0492) 52 14 85
www.hetbinnenhuishelmond.nl

Topform 2½-zitsbank Cloë, nu vanaf

1.569,-

Topform eethoek Presto, bestaande uit tafel van notenhout,
afmeting 220 x 90 cm, incl. zes eetkamerstoelen, uitgevoerd
in stof Paris. Setprijs van 5.043,- nu

4.343,-

15%

korting

15% korting!

Leolux Faya Lobi hoekbank met
chaise longue, in diverse stoffen,
van 5.445,- nu

3.890,-

En nog veel meer...

Openingstijden
dinsdag t/m donderdag 10.00 - 18.00 uur
vrijdag 10.00 - 21.00 uur
zaterdag 10.00 - 17.oo uur
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Topform relaxfauteuil Deux, voorzien van
twee elektromotoren en accu, met elektrisch verstelbare rug, voet- en hoofdsteun.
In leder vanaf

12.00 - 17.00 uur

Lente ... of toch niet?
Alstublieft! Alweer een nieuwe Gazet. Dit
keer moet een vrolijk lente-uiterlijk, want
ook al lijkt het nog niet op de lente als we
naar buiten kijken, het is het wel!
Dit aprilnummer staat ook in het teken
van Pasen, de kinderpagina’s zijn volop
in de paassfeer. We hopen dan ook weer
op veel inzendingen met de oplossing van
de prijspuzzel.

Ook presenteren we in dit nummer
de jongeren wijkraad. Maar liefst 7
enthousiaste jongeren gaan zich inzetten
voor de jeugd van Dierdonk door allerlei
initiatieven te ontwikkelen. Wij wensen
ze veel succes!
Wederom wordt er aandacht gevraagd
voor een nieuw redactielid bij onze
Gazet, maar ook een vrijwilliger voor
de bardienst in Parkzicht is hard nodig.
Toneelgroep Maskarade doet een oproep
voor nieuwe leden; ook de Dansgarde kan
nieuwe meiden gebruiken. Maar zo zijn
er ook mensen nodig die een bloembak
willen adopteren en ga zo maar door.
Er is ook genoeg om aan deel te nemen of
bij te wonen, zo geeft het Dierdonkkoor
een mooi lenteconcert. Is er in april een
darttoernooi, je kunt naar back to the
80’s, gaan badmintonnen, jeugddisco!
Ook een oproep voor deelname voor de
activiteiten op Koninginnedag in Bakel.
Veel initiatieven die vooral op uw
deelname of inzet rekenen .
Wij als redactie hebben weer met zorg en
aandacht aan dit aprilnummer gewerkt,
het volgende nummer verschijnt vroeger
in verband met de voorjaarsvakantie,
waardoor wij ook uw bijdrage eerder
willen ontvangen!
Wij wensen u veel leesplezier!
Met dank aan onze adverteerders !
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Verenigingen

GAZET

Redactieadres: redactie@dierdonk.org
Wijkvereniging:
www.dierdonk.eu
Adres: Ockenburghpark 78
5709ML Helmond,
Secretariaat:
secretariaatwijkvereniging@dierdonk.eu
Wijkraad:
www.dierdonk.eu
Secretariaat:
secretariaatwijkraad@dierdonk.eu
Parkzicht (gebouw)
(556266 Fax: 556267
Secretariaat: Hans v. Rijt,
Postbus 130, 5700AC Helmond
Reserveringen via beheerder:
(06-30735792
www.parkzicht-dierdonk.nl
GFT & PLASTIC: Ma. 8 en 22 april
RESTAFVAL:
Ma. 15 en 29 april
OPHALEN OUD PAPIER:
Ma. 8 en 22 april ten westen en
wo. 10 en 24 april ten oosten van
de Dierdonklaan.

One
Down

Toneelgroep Maskerade
Info: Leonie Boxstart (510380
Wallsteijndreef 3,
5709RT, Helmond
maskeradehelmond@planet.nl
Gezellig bridgen bij “One Down”.
In Parkzicht op maandagavonden.
Mevr. W. Nourredine (524889,
www.nbbclubsites.nl/club/30014
De fotoclub van Dierdonk
www.fotodier.nl
voorzitter.fotodier@gmail.com
(06-51185771

Scouting Paulus Helmond-oost / Dierdonk
Blokhut: Bakelsedijk 208,
5703 JH Helmond.
Informatie: P. Sanders,
Wethouder Hamacherplein 14,
5701 CW Helmond, (542730
Liedertafel ‘’t Akkoordje’
(534726
N.Raaijmakers
akkoordje@live.nl
www.akkoordje.nl

Secretariaat:
Schovenhorstweide 1,
5709SG Helmond,(517210
secretaris@rampetampers.nl
www.rampetampers.nl
Dierdonkkoor
Jannet v. d. Kolk, (477734
Didoko@gmail.com
www.didoko.nl
Dierdonkdagen
Voorzitter: J.Vincent, (510136
Secretaris: H. v. Rijt, (559897
dierdonkdagen@gmail.com
Tennis Vereniging Dierdonk
Secretariaat:
Leeuwenborchweide 19,
5709SB Helmond, (514007
secretaris@tvdierdonk.nl
www.tvdierdonk.nl
Knutselclub
Secretariaat en inschrijving
leden:
Heidi Swinkels (515221.

Telefoonnummers
Alg. Politienummer
(0900-8844
Wijkagent Hein Albers via (0900-8844
mail: hein.albers@brabant-zo.politie.nl
(512021
Basisschool Dierdonk
Dierenambulance
(513971
(587690
Gemeente (klachten)
Kruiswerk Peelland
(0900-8998636
(522109
Parochie H.Lambertus
Wijkopzichter Dhr. Paul Linders
mail: p.linders@helmond.nl
Ziekenhuis Elkerliek
(595555
Apotheek uitdeelpost Dierdonk
(522016
Waterleliesingel 16
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
(556156
Behandeling op afspraak
Tandarts Mw. H. Jeurgens-Schoolen
Waterleliesingel 22
(510410
5709 PD Helmond
Behandeling op afspraak
Praktijk voor Fysiotherapie,
Manuele en Kinderfysiotherapie
Waterleliesingel 18
5709 PD Helmond
(512723
dagelijks van 8.00 - 18.00 uur
Behandeling op afspraak

Verloskundige praktijk “de Uiver”
Waterleliesingel 18
(518551
5709 PD Helmond,
di (namiddag - avond)
Spreekuur:
wo en do (ochtend)
ma-do: 13:00-14:00
Afspraken:
www.verloskundigendeuiver.nl
Logopediepraktijk Dierdonk
logopedie.brouwhuis.dierdonk@gmail.com
Normaal
(558360
Mobiel
(06-10767213
Peuterspeelzaal Hummeldonk (514611
Moeders – voor - moeders
Sandra Rondeel
(514911
Kinderopvang ZieJeZo
Zwanebloemsingel 54
(556350
Kinderdagverblijf De Bereboot
Oude Dierdonk 1
(475009
Spring Kinderopvang
met een voorsprong
(088-2088200

Wijkinformatie
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Voorwoord door Sylvia Neve.
Belangrijke telefoonnummers, ophaaldata containers en oud
papier.
Politiek met bijdragen van: Mirjam van der Pijl en Joan
Damen.
Verenigingsnieuws: Moet Niks mededelingen, Didoko LenteConcert, Maskerade en Fotodier.
Za. 6 april: Gezellige avond met muziek uit de 80-90-er jaren.
Zo. 14 April:Darttoernooi in Dierdonk.
en 6-7 en 8 september het 17e Dierdonkweekend
Nieuws van uw Wijkraad, vervolg N279 en Praktijkschool
Helmond
De jongerenwijkraad dierdonk stelt zich voor!
Jeugdpagina’s met: verhaal, kleurplaat, etc.
Jeugddisco Parkzicht en Badmintonnen in Dierdonk,
Rampetampers: Boekenbal voor carnavalsbladen.
Dierdonk krijgt kunstwerk van stichting Carat (3)
Ingezonden: De Bereboot met de musical Hippie Hotel en het
Annatheater programma
Vervolg jeugdpagina’s, Puzzel met uitslag.
Column Dierdonk 3D: Moet Niks.
Ingezonden: Scouting Paulus: Winterweekend.
Ingezonden: Zaalhockeyen bij hockeyclub Bakel.
Jeugd-Zeilverening Berkendonk
Programma Filmhuis.
Ingezonden: Zomaar een dagje in Dierenkliniek “Brouwhuis”,
Rommelmarkt Amicitia.
Berichten van de politie en King's factor in Bakel
Kerknieuws met bijdragen van: de Lambertus-parochie en de
Bethlehemkerk.

Inhoud
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Konings

voor Verf en Behang

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

Van Lieshout Stoffering
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Fysiotherapie
Helmond
•
•
•
•

Fysiotherapie
Manueeltherapie
Sportfysiotherapie
Orthopedische
Revalidatie
• Oedeemtherapie
• Dry Needling

St ff r g

t
Ruysenaars|vdBroek is sinds 2012 een Pluspraktijk (certificering zorgverzekeraars), ’s avonds geopend en 5 minuten verwijderd van Dierdonk.
De praktijk heeft een sterke samenwerking met oefentherapie Mensendieck, Bekkenfysiotherapie, Podotherapie, Ergotherapie en YorAction
trainingscentrum.

m
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Horstlandenpark 2 / 5709 MB Helmond

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

Tel: 0492 539061 / Mobiel: 06 51871480
E-Mail: info@vanlieshoutstoffering nl
www vanlieshoutstoffering nl

Bel gerust voor
een vrijblijvende offerte

www.ruyssenaars-vdbroek.nl

UW SPECIALIST IN:

VERWARMING EN COMPLETE BADKAMERS

ACTIE - ACTIE - ACTIE
GRATIS 12 jaar garantie bij aankoop van een NEFIT CV KETEL*
*Vraag naar de voorwaarden

Gespecialiseerd in CV-ketels
en onderhoudsabonnementen
vloerverwarming, badkamers,
stadsverwarming, sanitair,
verbouwing / renovatie,
radiatoren decorradiatoren.
Er kan er maar één de beste zijn! Ga voor de beste keus naar...

Gevestigd in Dierdonk
www.josvanheugten.com
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Horstlandenpark 4
5709 MB Helmond
Tel. (0492) 38 61 00
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Gevestigd te Dierdonk
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Voortgang theater ’t Speelhuis
Ongetwijfeld heeft u de discussie
gevolgd omtrent het wel of niet
bouwen van een nieuw theater.
Intussen is het tijdelijk theater in de
Onze Lieve Vrouwe-kerk in gebruik
genomen. Ik moet de wethouder
en de bouwers complimenten
geven voor de wijze waarin zij erin
geslaagd zijn op zo’n korte termijn
zo’n mooi theater te realiseren.
Er is als het ware een theatermodule gecreëerd in een bestaand
gebouw, waarbij de waarden van
het oorspronkelijke gebouw intact
zijn gebleven. Toch zijn de stemmen over een nieuw theater
niet verstomd. Er zijn al verschillende onderzoeken gedaan naar
de mogelijkheden. Als u weet dat een theaterstoeltje ongeveer
€ 40.000,- kost, dan kunt u uitrekenen dat een vergelijkbaar
theater van 400 stoelen zo’n slordige € 16 miljoen gaat kosten.
De gemeente krijgt bij bouw van een nieuw theater € 11 miljoen
uitgekeerd van de verzekering. Dat wil zeggen dat we nog € 5
miljoen tekort komen en dat geld hebben we niet! Als de roep om
grotere producties beantwoord dient te worden dan is de bouw
van een middelgroot theater van ongeveer 800 stoelen een eerste
vereiste. Het is niet moeilijk om dan uit te rekenen wat dan het gat
wordt wat financieel gedicht moet worden. Daarnaast is een eis van
de verzekering dat als de gemeente Helmond aanspraak wil maken
op de verzekeringspenningen voor nieuwbouw van een theater de
schop voor 2016 de grond in moet!

De kloof

Het wordt zo vaak beweerd: er is
een kloof tussen politici en burgers.
Al heel vaak is met gedegen onderzoek aangetoond dat die kloof helemaal niet bestaat. Dat de gedachte
blijft bestaan snap ik overigens wel.
Als je niet alle achtergronden kent
lijken beslissingen die in de politiek
genomen worden soms zo verschrikkelijk onlogisch. En, laten we
eerlijk zijn, soms gebeuren er ook
onlogische dingen. Soms snap ook
ik het niet… en ik zit er toch dicht bij!

Daarom is op 5 maart een kredietvoorstel aangenomen om
onderzoek te plegen naar het in de markt zetten van de bouw van
een nieuw theater door marktpartijen. Mocht er een kandidaat
gevonden worden die wil investeren in een nieuw theater in
Helmond dan zal deze dus een meerderheids-financiering moeten
doen. Dat houdt in dat deze partij ongetwijfeld eisen zal hebben op
het gebied van locatie en misschien ook programmering. Want wie
betaalt, bepaalt! Ik ben benieuwd hoe de gemeenteraad hiermee
om zal gaan.
Joan Damen

Maar wij politici moeten zorgen dat we benaderbaar zijn,
gezien worden, problemen waarvoor de overheidsinstanties
verantwoordelijk zijn oppakken en aanpakken. En als we iets doen
(of níet doen) waar u niks van begrijpt dan moeten we dat wel
duidelijk kunnen uitleggen.
Wat is het dan heerlijk als blijkt dat de kloof wel degelijk gedicht
kan worden en dan nog wel vanaf de andere kant! Als mensen die
tegen een probleem zijn aangelopen hiermee zelf flink aan de slag
gaan en dan politici aanspreken om hen in hun strijd te helpen!
Waarschijnlijk heeft u wel wat mee gekregen van de strijd van
Roland voor een huis voor de Helmondse Samantha en voor een
urgentiesysteem bij de woningcorporaties. Grote bewondering heb
ik voor zijn inzet, vasthoudendheid en uithoudingsvermogen. Het
belangrijkste doel van zijn missie is inmiddels bereikt: een woning
voor Samantha. Het tweede deel van zijn missie is nu ook een eind
op streek: een urgentiesysteem!
Voor de PvdA en de SP was de actie van Roland de katalysator die
zij al lang zochten om het slecht functionerende woonieziesysteem
aangepakt te krijgen. Onze partijen vonden elkaar over dit
onderwerp heel gemakkelijk en trokken samen op in de strijd
die zij, met Roland als inspirator, voorvechter en vooral voorbeeld
hebben gestreden. De eerst succesjes zijn er, nu de rest nog!
Laat Roland ook uw inspirator zijn en zoek ons op als u iets wilt
veranderen of bereiken. Schrijf, mail , bel of kom naar het PvdA
Ombudsteam dat elke laatste vrijdagavond van de maand in de
Fonkel te vinden is.
Mirjam van der Pijl

Politiek
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MoetNiks mededelingen in de maand april.
Elke woensdagochtend koersbal in Parkzicht, aanvang 10:00 uur.
Excursie Industrieel Erfgoed: 23 april in kenniscentrum Atrium,
Kanaaldijk NW 29, in Helmond.
We worden daar om 14:00 uur ontvangen met koffie en cake.
Na een korte inleiding zien we een nieuwe film die door de
eigen AudioVisuele Dienst is gemaakt. Daarna kan iedereen de
vernieuwde exposities zien met betrekking tot het Helmondse
industriële verleden.
De kosten voor deze excursie bedragen € 2,50 per lid, niet-leden
betalen € 5,-. U kunt zich telefonisch opgeven op nummer
512 516. De betaling moet uiterlijk 14 april binnen zijn. Dat kan
tijdens het koersballen of d.m.v. een enveloppe, voorzien van
uw naam in de brievenbus van Rhulenhofweide 10.
Voor de maand mei staat het volgende op het programma:
Vanaf 1 mei elke woensdagochtend van 10:00 uur tot 12:00 uur
Jeu de Boules op de banen boven bij Parkzicht, rond 11:00 koffie
drinken in Parkzicht.
16 mei is de bustocht naar Münster, er zijn geen plaatsen meer,
zoals ieder jaar waren binnen enkele dagen alle stoelen bezet.
Dinsdag 28 mei is de eerste fietstocht, afstand 20/25 kilometer,
vertrek om 10:00 uur, vanaf het parkeerterrein bij Albert Heijn.

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

Ik wil wel / geen vermelding in de Gazet (doorhalen wat niet gewenst is)
Datum: ............................ Handtekening: ......................................................
De contributie bedraagt € 13,50,= per gezin resp. € 6,75 voor een alleenwonende per
jaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. De contributie wordt bij
aanmelding per 3 maanden berekend naar rato resterende verenigingsjaar.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgiro.
Opzegging 4 weken voor einde verenigingsjaar.
Inleveradres: ledenadministratie: Zevenstersingel 9 - 5709PM Helmond
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Dierdonkkoor Didoko Lente-Concert
Op Zondag 21 April zijn wij te
beluisteren in Parkzicht.
Met een gastoptreden van het
Moluks koor

Nar Ewav
aanvang 14.00 uur.

Zin om te zingen?

Kom eens kijken tijdens een van onze
repetities dinsdagavond van 20.00 tot
22.00 uur in Parkzicht,
Dierdonkpark 6, 5709 PZ Helmond.
U bent van harte welkom !
Voor meer info: Jannet vd Kolk
Tel. nr. 0492-477734
Mail info@didoko.nl
of kijk op Didoko.nl

Toneelgroep Maskerade

zoekt nieuwe leden en vrijwilligers
In maart is Toneelgroep Maskerade weer
van start gegaan met speltrainingen, ook
worden er stukken geselecteerd voor de
leescommissie. Omdat er een wat langere
pauze is geweest gaan we eerst enkele
maanden met speltraining aan de slag,
weer even helemaal in de juiste modus
komen.

In aanloop naar de volgende productie
zijn wij opzoek naar nieuwe leden. Zowel
voor-, als achter de schermen zoeken wij
versterking.

wij opzoek naar jou!
Wij repeteren elke dinsdagavond in “De
Kamenij”, deze frequentie neemt toe naar
mate de voorstelling vordert.

Is toneelspelen helemaal jouw ding of zou
je dat graag ontdekken, ben je minimaal
16 jaar, enthousiast en bereidt menig
uurtje in je hobby te investeren, dan zijn

Is toneelspelen niet je ding, maar vindt
je het wel geweldig om je op een andere
manier nuttig te maken binnen een
vereniging en lijkt het je een uitdaging
vorm te geven aan een productie? Neem
dan ook contact op met ons, we zoeken
mensen voor o.a. decor en kleding.
Aanmelden kan door te bellen met Leonie
(0492 510 380) of door te mailen naar
maskeradehelmond@gmail.com
Neem ook eens een kijkje op onze
website, www.maskeradehelmond.nl,
daar kun je meer informatie en foto’s
vinden van onze eerdere producties.
We weten zeker dat Dierdonk over
verborgen talenten beschikt!
Toneelgroep Maskerade

Verenigingsnieuws
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“Piet Verlijsdonk in beeld en woord” ....
Wil je meer weten over onze club kijk dan op
onze website www.fotodier.nl of mail naar
voorzitter.fotodier@gmail.com

Fotodierlid en levensgenieter Piet Verlijsdonk praat over zijn
hobby met fotodierlid Jose Luijten “Piet in beeld en woord”
Piet kreeg bij zijn 40 jarig jubileum bij Philips, in werkelijkheid
43 jarig jubileum, een pracht cadeau van zijn vrouw Annemie;
een digitale camera.
In het gesprek met Piet ervaar ik de samenwerking van de
levensgenieter met zijn camera.

Wat trekt je in de fotografie nog meer aan?
Het toeval. Dat leg ik vast. Kleur, vorm, kinderen, sfeer, detailles.
Vormen leg ik graag vast, misschien omdat ik vroeger iets had
met wiskunde?
Symmetrie valt mij op bijv. een deur met mooie evenwichtige
lijnen erin. Ik ben op vakantie geweest in Noorwegen en daar
heb ik een foto gemaakt die ik zelf mooi vind.
Kijk maar naar de vormen. Er is een horizontale en verticale
gelijkvormigheid te zien. Deze foto straalt rust uit ook door het
water en het is gewoon een mooi plaatje.
Zelfs als je de foto verticaal bekijkt geeft het een mooi zicht?
Eigenlijk heeft deze foto geen woorden nodig.

Welke eigen gemaakte foto’s spreken je aan?
Vooral vakantiefoto’s, doorkijkjes en natuur.
En welke van jouw foto’s heeft iets speciaals?
Hierover dacht Piet niet lang na en liet me deze foto zien.

Zijn er nog meer zaken die maken dat je er een foto van wilt
maken?
Veel natuur. Ook hierin vallen mij de vormen, kleuren, detailles
en symmetrie op. Deze naaldboomtop met mooie knopjes, is
gemaakt in de Stiphoutse bossen;
Los Baños de Doña María de Padilla, een afdeling van het
koninklijk paleis in Sevilla, Spanje.
De “Thermen van Lady María de Padilla” zijn regenwater tanks
onder de Patio del Crucero. De tanks zijn vernoemd naar María
de Padilla , de minnares van Peter de Wrede .
Niet alleen de foto ook het moment dat hij daar op vakantie
was maakt dit plaatje waardevol. Het besluit om echt afscheid
van zijn werkzame leven te hebben genomen speelt mee in dit
verhaal. Het gaf hem rust en dan is genieten en anders naar
situaties kijken makkelijker?
Wat boeit je zo in deze foto?
De foto straalt een warme kleurrijke sfeer uit. De waarneming
in compositie en architectuur spreekt mij aan. Kijk maar naar
de licht weerspiegeling in het water waardoor je ovalen ziet.

ontluikend groen, het knappen van de natuur, dat het allemaal
weer begint te groeien en bloeien.
en wat Piet hier toch ook even kwijt wilde; opa worden, zijn

10 Verenigingsnieuws
Pag 10 11- (04) Verenigingsnieuws - Fotodier indd 10

23-3-2013 11:43:49

... “het toeval, dat leg ik vast”
eerste kleinkind is opkomst.
Deze ervaring met de natuur vind ik ook in mijn moestuin en als
ik in mijn tuin aan het snoeien ben. Alles gaat door er is geen
eind aan.
Wat ik niet snel doe is mensen fotograferen. Dit heeft te maken
met mijn onafhankelijk willen zijn. Ik bepaal ook in moeilijkere
situaties mijn eigen keuzes. Dit staat hoog in mijn vaandel.
Mensen fotograferen bijv. zonder dat zij dit weten is niet echt
iets voor mij.

Ik zoom regelmatig in op details zoals bij deze deurklopper.
Dat vind ik gewoon mooi en leuk om te fotograferen. Oog voor
detail.
Ik start vaak met het totaal plaatje van bijv. een gebouw en zoek
vervolgens naar mooie details.
Zo ook in de natuur. Bos en mossen, groot geheel en detail, van
overzicht naar details.

Toch is onderstaande foto hiermee in tegenspraak?

Kleuren die de natuur voortbrengt, detail nieuwe jonge bloei
komt.
In deze foto heb ik vooral de betrokkenheid van de gitarist en
het opgaan in zijn werk vastgelegd.
Hij is niet geïnteresseerd in geld, hij is aan het genieten van zijn
eigen werk waarschijnlijk trots op zichzelf.
Wat zegt dit van jou?
Je krijgt maar een maal kans om dingen goed te doen, hart voor
de zaak, hart voor je werk hebben. Opgaan hierin dat maakt mij
trots. Mijn foto’s moeten meteen goed zijn. Bordje in de weg
dan moet je dat bordje zien te ontwijken.
Dit maakt fotograferen boeiend voor mij. Photoshop gebruik ik
niet. Ik moet eerlijk bekennen dat ik nu te weinig van photoshop
weet en er, nu ik meer tijd heb, er wel iets meer van wil weten.

Wat wil je als afsluiting nog zeggen?
De vakantie in Noorwegen was geweldig. Het was net of ik in
een foto rondliep. Voor mij natuur, leven.
Fotodierleden Piet Verlijsdonk en Jose Luijten
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Advocaat
Twee eieren staan in de
rij aan de kassa van de
winkel vraagt het ene ei
aan het andere:
"Zeg hoe gaat het nu met
je broer?"
Antwoord van het andere
ei:
"Heel goed, hij is nu
advocaat".
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www.drukkerij-noten.nl
Kijk op onze site voor meer informatie
Bleriotstraat 1 - Helmond - T.: 0492-59 91 71

MB Advies ontlast ondernemers op financieel en
organisatorisch gebied en zorgt voor een rustige en
zekere toekomst. Wij begeleiden uw organisatie in alle
levensfasen: van start naar groei tot volwassenheid en
afwikkeling.
MB Advies kijkt op de achtergrond mee naar uw
persoonlijke financiële situatie. Wij kennen uw zakelijke
positie en koppelen die aan uw privéomstandigheden.
• MB Advies B.V. • Churchilllaan 101 • 5705 BK Helmond •
• 0492-780630 • info@mbadvieshelmond.nl • www.mbadvieshelmond.nl •

Elektrisch
verstelbaar
160x200
compleet
nu
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Nieuw: Caresse boxsprings
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Zaterdagavond 6 april 2013,
Gezellige avond met muziek
uit de 80-er en 90-er jaren

DE AVOND UIT VOOR DE DERTIG PLUSSERS IN DIERDONK
• Entree is gratis
• Leden van de wijkvereniging ontvangen 2 gratis consumpties
• Discotheek aanwezig
• Mogelijkheid tot het aanvragen van verzoeknummers
• Kortom de gelegenheid voor een gezellig avondje uit in uw eigen wijk dierdonk

Aanvang 20.30 uur
Parkzicht
Deze avond wordt u aangeboden door:
De wijkvereniging
i.s.m. S.C.C.D. Parkzicht
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AANLEG VAN TUINEN EN BUITENVLOEREN

Binnenkort geopend in Helmond
Verkoop van binnenvloeren
en buitenvloeren

Grootste keuze in binnen- en
buitenvloeren
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Darttoernooi in Dierdonk
Zondag 14 April

Met de nodige trots kan ik jullie, de
lezers van de Gazet, mededelen dat
er op zondag 14 april a.s. het tweede
open Dierdonks Darttoernooi gegooid
gaat worden.
Mede om het vijfjarig bestaan van ons
dartteam Parkzicht 07 te vieren en om
de dartsport in onze wijk Dierdonk te
promoten, zullen er die dag in ons wijkgebouw Parkzicht een aantal verrassende dingen gaan gebeuren.
Natuurlijk is Parkzicht deze dag voor iedereen geopend.
Inschrijven is mogelijk bij ondergetekende en kan op de dag
zelf tot 13.00 uur.

Aanvang van de wedstrijden is om 13.30 uur.
Het inschrijfgeld voor deelname aan dit toernooi bedraagt € 7,00
Voor belangstellenden is de toegang uiteraard gratis.
Door de in gebruik name van een tweede dartbaan voorzien van
nodige aandacht hiervoor in de Gazet en daarbij opgeteld het
vriendelijk barpersoneel op de donderdagavond, gaat er met
ingang van 7 juli a.s. een tweede dartteam komen.
We hebben ook gemerkt dat de op donderdagavond aanwezige
jeugd regelmatig een pijltje aan het gooien is. Voorzichtig
denken wij dan ook al aan een derde baan.
Of deze er ook daadwerkelijk gaat komen, de toekomst zal het
leren.
Na vijf jaar wordt het ook tijd voor een nieuwe garderobe.
De shirts van “Kapper Bart”, gaan weer terug naar de kapper.
Onze nieuwe shirts zijn uiteraard te bewonderen tijdens ons
toernooi.
Ons budget is bijna rond, maar sponsoring in welke vorm dan
ook, b.v. door uw logo op onze nieuwe shirts of d.m.v. een
reclamebord tijdens ons toernooi, blijft natuurlijk altijd van
harte welkom.
Met vriendelijke groet,
Namens Parkzicht 07
Jan van Hees, teamcaptain
 0492-559334
 jvhees5@xs4all.nl

Wie komt ons versterken

17e Dierdonkweekend
6-7 en 8 september.
Beste medewijkbewoners het 17e dierdonkweekend
zal plaats vinden op:
6-7 en 8 september 2013
Namens het bestuur Stg. Dierdonkdagen:

Heeft u wat tijd over om mee uw wijkblad gestalte geven?
Dan bent u de vrouw/man die de redactie kan komen
versterken. Na het vertrek van onze (hoofd)redacteur zijn
momenteel deze werkzaamheden over ons 3-en verdeeld
echter zijn wij op zoek naar aanvulling in ons team.
Benodigd: Zin om mee te werken aan de Gazet
Enkele uurtjes tijd
Kennis van E-mailen
Beloning: Blije inwoners van Dierdonk!
Informatie:  redactie@dierdonk.org of  0492-517210

John, Ton, Jan, Roland en Hans
Wensen wij u een :

Secretariaat p.a. Hans van Rijt
Leeuwenborchweide 58 5709 SC Helmond 0492-559897
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Nieuws van uw Wijkraad.
Wijkraad Activeert
Burgerinitiatieven

Adopteer Een Plantenbak In Onze Wijk.
In tijden dat het minder goed gaat,
moet ook de Wijkraad budgetmatig de
broeksriem aantrekken. Dit betekend
voor de wijk dat bepaalde normaal
lijkende voorzieningen niet altijd kunnen
worden uitgevoerd. Steeds vaker wordt
een beroep gedaan op de inzet van
burgers bij het mooi en schoon houden van de openbare
ruimte. Steeds vaker zien gemeenten zich genoodzaakt door
afnemende financiële middelen stapjes terug te doen in beheer
en onderhoud. Ook in Helmond is men daarmee bezig. In tal van
steden nemen mensen hun verantwoordelijkheid voor beheersen onderhoudszaken in de openbare ruimte. Dat zouden wij
ook graag in Dierdonk zien. Daarom doen wij een beroep op de
burgerinitiatieven.
Als u onze mooie wijk binnen komt ziet u in de middenstrook
enkele grote ronde grijze plantenbakken staan. In Helmond is
het zo geregeld dat wijkraden de belangrijkste stem hebben
waar bloembakken komen te staan, hoe ze onderhouden
worden. Ook de bekostiging van bloembakken ligt bij wijkraden.
Deze plantenbakken zouden er representatief en uitnodigend
uit moeten zien. Het elk jaar laten beplanten het onderhouden
ervan (15 in de hele wijk) kost de wijkraad een klein vermogen,
dit geld kunnen we beter voor andere organisatiedoeleinden
gebruiken.

Hier kunt u als actief burger van onze mooie wijk het initiatief
oppakken om ons te helpen met het zoeken naar een oplossing.
Bijvoorbeeld door het adopteren van een plantenbak. Deze
adoptie zou moeten worden geregistreerd zodat u alleen of
met een groep, vereniging, club ed. verantwoordelijk bent om
een bepaalde plantenbak(ken) gedurende 1 jaar te voorzien van
planten en deze ook te onderhouden.
Wij hopen op veel reacties zodat organisatorisch alles geregeld
kan worden met als doel de wijk te voorzien van een prachtige
planten en bloemenentree.
Reacties kunt u sturen aan de wijkraad Dierdonk:
secretariaatwijkraad@dierdonk.
eu
Voorzitter Wijkraad Dierdonk
Nico Tuip
Tot ziens in onze wijk!

Gooi uw oude apparaten niet weg
Inzamelactie van Praktijkschool Helmond.
Het Test en Trainingscentrum centrum van Praktijkschool
Helmond is op zoek naar elektrische apparaten die door
leerlingen gedemonteerd kunnen worden.
Dit werk is voor de leerlingen een belangrijke manier om
bepaalde vaardigheden aan te leren. Denk hierbij aan
het verkrijgen van inzichten zoals kennis van materialen,
gereedschappen, verschillende apparaten, afvalverwerking
en hergebruik van grondstoffen. Daarnaast is demontage een
trainingsplek waar verschillende stageplaatsen aan verbonden
zijn, opgedane vaardigheden sluiten goed aan bij de kansen en
ontwikkeling van leerlingen.

De mogelijkheid bestaat dat de leerlingen in de toekomst het
witgoed bij u op komen halen, dit zal dan geschiedden vooraf
aan een flyer actie zodat u weet wanneer u uw witgoed aan de
straat kunt zetten.
I.v.m. de veiligheid van onze leerlingen kunnen wij geen
beeldbuistelevisies aannemen.
Mocht u vragen hebben kunt u contact opnemen met Mauke
Theijs via 06 41 329 329.
De Praktijkschool Helmond in samenwerking met de Wijkraad
Dierdonk.

Om de demontageafdeling draaiende te houden zijn wij
afhankelijk van de materialen die binnenkomen. Heeft u nog
oude of defecte elektrische apparaten, zoals wasmachines,
drogers, koffiezetapparaten, boormachines, mobile -telefoons
en verder van alles wat gedemonteerd kan worden door onze
leerlingen, gooi deze niet weg maar lever ze in bij Praktijkschool
Helmond.
Van maandag tot en met donderdag vanaf 8.30 uur tot 15.30 uur
kunt u uw apparaten aanleveren bij de Praktijkschool Helmond,
Generaal Snijdersstraat 51 (tegenover de Lidl).
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Het vervolg N279.
Gebiedsbezoek wijken Helmond , op 21 februari 2013
Aanwezig:
Wijkraad Dierdonk/Werkgroep Brouwberg: René van Lierop,
wijkraad Rijpelberg/Werkgroep Brouwberg: Jos van Reek,
gemeente Helmond: Henk van Lieshout, en de provincie
Noord‑Brabant: Jeroen van Bremen en William de Kleijn

Het hoofdvraagstuk tracé bij de wijk Dierdonk heeft betrekking
op de meeste inwoners (volgens René en Jos 40.000 inwoners in
de oostelijke wijken van Helmond) in vergelijking met de andere
7 vraagstukken in deze fase van de NRD. Aangegeven is dat er
gekeken wordt naar alle ingebrachte informatie en dat met de
informatie uit de onderzoeken een afgewogen keuze gemaakt
wordt. William en Jeroen geven aan dat de luidheid van de
inbreng vanuit een “ander” belang daarbij het afwegingsproces
niet verstoort. Een voorkeur voor een bepaald tracé is nu niet
aan de orde.

Aandachtspunten van de wijken die bijzondere aandacht hebben
in het vervolgproces die ter sprake zijn gekomen:
• Verkeersgegevens (o.a. ingebrachte vrees van wijkraden dat
er een aantrekkelijke verbinding ontstaat tussen Randstad Ruhrgebied met toename van vrachtverkeer met factor 10) in
directe relatie met de nadelige effecten waaronder toename
van COPD en vroegtijdige overlijdensgevallen door het verkeer
op de aangepaste N279/NOC.
• Wat verandert er voor de leefbaarheid (gezondheid en geluid),
wat zijn de normen en wat zijn de huidige belastingen? Vooral
in Rijpelberg verwacht men (wonen op afstand van 40 a 50
meter) veel meer omgevingshinder bij de verdubbeling van de
N279. Als mogelijke oplossingen voor beperking van de hinder
wordt voorgesteld om de bestaande aansluiting te verlagen
dan wel te ondertunnelen. Bekend is dat dit een behoorlijke
(financiële) impact heeft (maar verlaging minder dan een
tunnel ter plaatse..). Met Milieu Defensie zijn bij Rijpelberg/
Brouwhuis een tweetal luchtmeetstations geplaatst om de
huidige kwaliteit te meten.
• Specifiek voor Dierdonk is een goede ontsluiting belangrijk
(ook aandachtspunt van de Gemeente Helmond) waarbij
voorkomen dient te worden dat verkeer van/naar Bakel door
de wijk gaat rijden en ook dat Dierdonk en Helmond Noord
een directe aansluiting op de aangepaste weg behouden.

Na de realisatie van de N279 aan de oostzijde van de wijk
Dierdonk is er last ontstaan vanwege het verkeerslawaai. Circa
10 jaar geleden dit probleem opgepakt via de wijkraad Dierdonk.
De wijkraad is in het verleden nauw betrokken geweest bij
het besluit om geluidsarm asfalt aan te brengen op de N279
nadat was geconstateerd dat veel bewoners veel meer geluid
op de gevel kregen dan tevoren was voorspeld (58 dB op
slaapkamerhoogte).
De wijkraad wil optreden als een constructieve gesprekspartner
in het proces en niet alleen vanuit het belangenoogpunt van
(individuele bewoners van) Dierdonk.

Het volgende dilemma van de NOC en wijken is ter sprake
gekomen. Het belang van de omwonenden is dat het
geluidsniveau en andere effecten t.o.v. ‘huidig’ niet toeneemt.
Vanuit het project is het een randvoorwaarde om binnen de
wettelijke normen te blijven. Toename van het verkeer op NOC is
een van de doelstellingen om de bereikbaarheid van de regio te
verbeteren en het verkeer uit het bebouwde gebied (de dorpen
en steden) en het middengebied te trekken. Het kan, volgens
de wijken, niet de bedoeling zijn aan de laatste regel te voldoen
en dan het noord oosten van Helmond met het probleem op
te zadelen.

De aanleiding voor het gesprek is de wens van omgevings
management NOC om nader kennis te maken en de zorg van
de wijken Dierdonk, Rijpelberg, Brouwhuis, Helmond Noord en
een deel van Helmond Oost dat de inbreng vanuit de wijken in
Helmond onvoldoende gewicht krijgt in het totaal aan reacties.
Daardoor lijkt er vanuit de kbg’s een voorkeur voor een tracé ter
plaatse van de bestaande ligging en “tegen” de lange omleiding.

Gesprekken met omgevingsmanagement NOC hebben
nu betrekking op inhoudelijke aspecten van het project
(onderzoekstraject om tot keuzes te komen in NRD). Naast het
inhoudelijke spoor zijn de wijken zich ervan bewust dat ook het
politieke spoor bewandeld kan worden.
Binnenkort (naar verwachting als de onderzoeksrapporten NOC
de eerste resultaten geven) gaan de wijken (opnieuw) in gesprek
met Helmondse politiek met het verzoek “om kleur te bekennen
t.a.v. de varianten”.
Afgesproken is om, als dat kan, elkaar op de hoogte te houden
van ontwikkelingen. In ieder geval treffen de aanwezigen
elkaar bij de volgende klankbordgroep die waarschijnlijk
in mei/juni zal plaatsvinden. Bij die bijeenkomst worden de
effecten van de verschillende varianten in beeld gebracht
inclusief de onderliggende verkeersgegevens e.d. de provinciale
vertegenwoordiger geeft aan dat nog bezien wordt of
voorafgaand aan de klankbordgroepen een aparte bijeenkomst
wordt belegd waar o.a. een toelichting kan worden gegeven op
de uitkomsten van het verkeersmodel (zonder dat er inzicht is
in de effecten).
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Ben jij een sportieve teamplayer?
Kom handballen bij Acritas Bakel!
Wil jij graag presteren, bezig zijn in teamverband
en vind je handbal leuk? Kom dan een keer kijken
bij handbalvereniging Acritas in Bakel.
Handbalvereniging Acritas is een club met ruim
100 leden in verschillende leeftijden.
Wij combineren prestatie en plezier samen tot een
formule in handbal.
In onze eigen sporthal ’t Zand, in Bakel ben je van
harte welkom om een keer te kijken of mee te
trainen.
Jeugd vanaf 10 jaar trainen dinsdag om 18:00 uur.
Jeugd vanaf 7 jaar trainen woensdag om 18:00 uur.
Kijk voor meer informatie op www.acritasbakel.nl.

Acritas Bakel
Geneneind 2e - 5761 RH Bakel
acritasbakel@gmail.com

DAMES &
KINDERSCHOENEN!
WWW.STOERSCHOENMODE.NL
Slegersstraat 6, Mierlo-Hout

Gezocht:

STOER!
DAAR LOOP
J
MEE WEG! E

nette en betrouwbare
interieurverzorgster voor
3 uur per week in Dierdonk.
Voor meer informatie kunt
u bellen naar:

06-12 95 38 19

- Advertenties Gazet van Dierdonk apr 2013 indd 18

18-3-2013 15:34:21

De jongerenwijkraad dierdonk stelt zich voor!
Ja, eindelijk is het zover! De Helmondse jeugd heeft voor het
eerst een Jongerenwijkraad opgericht. In Dierdonk is veel jeugd,
kleine kinderen worden immers groot. Vervelend is dat de jeugd
vaak over het hoofd wordt gezien, er wordt weinig gevraagd
aan de jeugd en geregeld komt de jeugd negatief in beeld. Met
de komst van een Jongerenwijkraad gaat daar verandering in
komen.
Wie zijn er actief?
• Oussama Ellidisi: voorzitter.
• Servie de Bie: woordvoerder
• Bjorn Morsman: secretaris, notulist en beheert de portefeuille
interne communicatie.
• Marciano Koutstaal: bestuurslid en beheert de portefeuille
evenementen & sport.
• Jermaine Kraus: bestuurslid en beheert de portefeuille
evenementen & sport.
• Kim van Grunsven: fotografie en beheert de portefeuille
communicatie.

Onze eerste doelstelling is: het organiseren van evenementen
en activiteiten voor jongere en iedere andere Dierdonker.
Bijvoorbeeld een trimroute om de wijk heen. Gezamenlijk in
overleg, gaan wij naar de mogelijkheden kijken om “Bruisend
Dierdonk” weer een nieuw leven in te blazen. Ook gaan wij
doormiddel van een enquête peilen, wat de Dierdonkers er van
vinden hoe wij een verbinding kunnen maken tussen de ouderen
en de jongeren in de wijk.
Natuurlijk is alles nieuw voor ons, maar we zijn erg enthousiast
en gaan ons zelf bewijzen. We hebben al ideeën genoeg dus
daar aan zal het niet liggen. We gaan hard ons best doen om
een steentje bij te dragen voor de jeugd en alle bewoners voor
Dierdonk. Wij hopen dat alle andere wijken in Helmond ons
idee kan gaan volgen zodat de jeugd in Helmond echt een eigen
stem krijgt.
Hebt u vragen, ideeën of wilt u om andere redenen contact met
ons op nemen? Dan kunt u ons altijd mailen:
Jeugdwijkraaddierdonk@gmail.com
Met vriendelijke groet en tot ziens in onze wijk.
De Jongerenwijkraad Dierdonk.

Gezocht vrijwilliger voor
de bardienst

Wij zijn op zoek naar iemand die, na een inwerk periode door
de beheerder, zelfstandig wekelijks op de vrijdagavond een
aantal uren de bar zal beheren en een aanspreekpunt zal zijn
voor de op dat moment aanwezige bezoekers.
Bent u wekelijks op vrijdagavond een paar uurtjes beschikbaar
en lijkt het u leuk om met andere mensen in contact te komen en
te fungeren als gastheer/gastvrouw van ons gezellig wijkgebouw,
neem dan contact op met onze beheerder dhr. Willy van Aerle.
Hij is bereikbaar onder telefoon nummer 06-30735792
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Buiten fris?
Binnen fris!

Voor een

Mega-collectie
raamdecoratie
naar
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De paashaas en het gouden ei
Heel vroeg in de ochtend, toen de zon
nog maar nauwelijks bovende horizon
uitkwam, was de paashaas al druk in de
weer. Overal was hij de eieren aan het
verstoppen, waar straks de kinderen naar
zouden komen zoeken.

Hier een ei en daar een ei en nog een
ei... Toen hij al zijn eieren verstopt had
moest hij het gouden ei nog verstoppen.
Maar dat was verborgen onder de aarde
en werd bewaakt door de andere hazen.
De paashaas riep al zijn hulphazen bijeen:
“Hazen kom te voorschijn, laat je eens
even zien…”. En zo kwam het ene haasje
na het andere tevoorschijn en ze riepen
elkaar, en wachtten tot ieder er was,
zodat ze samen op weg konden gaan om
het gouden ei te gaan halen en het te
gaan verstoppen. Ze huppelden achter
elkaar aan: “Wij halen nu het gouden ei,
het gouden, gouden ei...”

Heel zorgvuldig had de paashaas al het
zonlicht in het gouden ei bewaard, zodat
het kind dat het gouden ei zou vinden
veel zonlicht en zegen zou ontvangen.
Toen de paashaas met zijn hulphazen
bij de grot aankwam waar het gouden
ei bewaard werd, waren de haasjes die
het ei bewaakten, allemaal in paniek.
Want het gouden ei was verdwenen, het
gouden ei was weg.

Zij wisten niet hoe het had kunnen
gebeuren. En snel gingen ze samen
zoeken. Want hoe kan het gouden ei zou
zo maar weg zijn. Ze zochten overal in de
struiken, stronken in alle holletjes, maar
zelfs in de hoogste boom was het
gouden ei niet te vinden. Wat moesten
ze nu doen? Alle hazen lieten hun kopjes
hangen. Dit was wel het ergste wat de
paashaas kon overkomen, en hij stond
in het midden van de andere hazen en
klaagde: “Ohhh... het gouden ei is weg
wat moeten wij nu doen?”
“Roekoe, roekoe…”, klonk het ineens
boven hem in de bomen. Allen keken
omhoog. Daar zagen zij een duifje boven
in de takken: “Roekoe, roekoe…”. De

was, en na lang wachten zei de dwerg,
dat hij inderdaad het gouden ei gestolen
had. Hij wilde ook wel eens wat zonlicht
zien, hij moest altijd maar onder de grond
leven en werken.

paashaas vroeg waarom het duifje zo
riep. Ze kwam naar beneden en ging
voor de voeten van de paashaas zitten
alle andere hazen in een kring eromheen.
Ze vertelde dat zij wist waar het gouden
ei was. Midden in de nacht was het
gouden ei weggehaald uit de grot waar
het bewaard werd. Wie het gedaan had
wist het duifje niet precies, daar was het
te donker voor geweest. Maar zij wist
wel waar het ei gebleven was. Ze was
er achter aangevlogen. Toen gingen ze
allemaal achter het duifje aan.Ze moesten
ver door het bos totdat ze bij een hele
grote oude boom kwamen, van wel
honderd jaar oud.

De paashaas vertelde de dwerg, dat
zonlicht niet voor dwergen en kabouters
is. Maar juist voor mensen en kinderen
was het zonlicht erg belangrijk. De
paashaas beloofde dat de dwerg een
mandje vol met eieren zou krijgen met
Pasen, maar dat hij het gouden ei mee
moest nemen.
De dwerg vond het niet leuk, maat hij
gaf het gouden ei aan de paashaas. Zo
vertrokken de hazen en zij zongen: “Wij
hebben nu het gouden ei, het gouden,
gouden, ei.” De paashaas kon gelukkig
nog net op zijd het gouden ei verstoppen.
En op Paasmorgen stond een mandje met
eieren voor de boom van de dwerg te
wachten.

Het duifje koerde en dat betekende
dat dit de plek was waar het gouden
ei was aangekomen. De paashaas ging
een holletje in, dat tussen de wortels te
zien was, en daaruit kwam een dwerg te
voorschijn. Die heel erg boos was en vroeg
wat ze kwamen doen.De paashaas zei dat
hier misschien het gouden ei verborgen
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Willy van Duren
Kalmoesbeek 13
5709 PV Helmond

yentill

Aanbieding

bij inlevering van deze advertentie
10% korting op een behandeling.
C

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

i
0

k

Cadeaubon vanaf € 10,00
e-mail: w.van.duren2@kpnplanet.nl

MINIGRAVER VERHUUR
M.VERHOEVEN
Voor spitten van tuinen, Uitgraven van vijvers, zwembad
en diversen grondwerken.
    Ͳ  Ǥ

uw mei 2012 pdf
1
30-3 201
13 4 Helmond
: 0
Coendersberglaan
63
Tel: 06Ǧ53382407

Schoolstraat 25
5761 BV Bakel
Telefoon 0492-343878

45,Dé loodgieter van Dierdonk
*exclusief materialen

Onderhoudscontract op uw CV ketel:
Inclusief éénmaal per jaar compleet
onderhoud, schoonmaken, bijvullen etc.
1e storing u betaalt € 35,00
incl. voorrijdkosten en uurloon.
2e storing u betaalt NIETS
wij verhelpen deze storing kostenloos

interesse? Bel ons...
06 - 52 42 15 03

Pater van Vlerkenstraat 4
5706 TT Helmond
Telefoon 0492 - 55 08 65
info@coolenloodgieter.nl

www.coolenloodgieter.nl
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19 april Jeugddisco Parkzicht
Op 19 april is er weer disco voor alle kinderen van de groepen
4 t/m 8. De disco is van 19.00 tot 21.30 uur in wijkcentrum
Parkzicht. De entree bedraagt € 1,00 en alle consumpties zijn
€ 0,50. Elke disco houden we een danswedstrijd waarbij iets
leuks te winnen valt .
LET OP : Alleen kinderen uit groep 8 die een briefje van de
ouders bij zich hebben mogen alleen naar huis.
Voor alle andere kinderen geldt dat ze binnen opgehaald
moeten worden. Maak aub niet de afspraak met uw kind om
bijv. naar de parkeerplaats van AH te lopen, want dat kunnen
wij niet controleren!
En mocht uw kind onverhoopt eerder naar huis willen dan wat
U hebt afgesproken, dan is het handig als uw kind een briefje
met uw telefoonnummer bij zich heeft. Dan kunnen wij U even
bellen om hem/haar op te halen.
De laatste disco van dit schooljaar is op 21 juni, BEACH-thema.
Zet dat alvast in je agenda!
Graag tot dan!
Johan Smit, Monique Aarts, Astrid van Raak en Ingrid van Loon

Badmintonnen in
Dierdonk
Zoals u in de vorige Gazet heeft kunnen lezen is er onder de
vlag van de Wijkvereniging, een badmintonclub opgericht die
in de gymzaal bij Parkzicht zal gaan spelen. Naar aanleiding
van de eerste oproep zijn er al diverse enthousiaste reacties
binnengekomen.
We zullen op de dinsdagavond tussen 20.00 uur en 21.30 uur
gaan spelen. Als u het leuk vindt om vrijblijvend een keer mee
te spelen of te komen kijken, dan bent u van harte welkom.
Wanneer u niet in het bezit bent van een racket kunt u gebruik
maken van ( een beperkt aantal) rackets van de wijkvereniging..
Naargelang het aantal deelnemers zullen er teams gevormd
worden en zullen er op recreatief niveau wedstrijden worden
gespeeld. De contributie bedraagt € 4,00 per maand.
Voorwaarde is dat u lid bent van de wijkvereniging.
Dus graag heten we u van harte welkom op de dinsdagavond in
de gymzaal van parkzicht.
Direct opgeven als lid is natuurlijk ook mogelijk. Dit kan via
mail (ivodolmans@hotmail.com of tonvisschedijk@hotmail.
com) of door een briefje te deponeren in de brievenbus aan de
Waterleliesingel 23 of Dierdonklaan 49.

Dierdonk in HLMND
magazine
In december kwam de 1e editie uit van de glossy HLMND
magazine. Dierdonk was nog niet vertegenwoordigd. In de 2e
editie van maart 2013 wel.
Er staat een column in van de voorzitter van de wijkvereniging
en het gezin Poesen wordt geïnterviewd. Leuk om te lezen.
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FEEST TE VIEREN
www.apverhuur.nl
(JE)

** AANBIEDING / LAAGSTE PRIJS – GARANTIE: **

STAANTAFEL WIT, 85 CM.

€.

BARKRUK, INKLAPBAAR

€. 1,00
€. 20,00
€. 35,00

(PARTY-)TENTEN,

v.a.

ABRAHAM, SARAH, v.a.

3,00
C

Leeuwenborchweide 5

M

-----------------------------------------------------------------------------------

2

www.apverhuur.nl ~ info@apverhuur.nl ~ Arcenlaan 22, Helmond ~ 0492-556531 ~ 06-13428098

2

54

5709 SB Helmond

KAPSALON PETIT
voor uw metamorfose

GSM 06-28235720

GERRIE KOK

Gediplomeerd kapster

Alleen voor vakwerk

Ockenburgpark 13
5709 ML Helmond (Dierdonk)
 0492 512383
 l.kok1@chello.nl
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Cafetaria Plus De Smuller
Dierdonkpark 4
5709 PZ Helmond
Telefoon
Fax
E-mail
Internet

+31 (0)492 34 74 06
+31 (0)492 34 74 25
Info@de-smuller.nl
www.de-smuller.nl

Openingstijden:
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:

gesloten
16:00 tot 20:00
16:00 tot 20:00
16:00 tot 20:00
12:00 tot 20:00
16:00 tot 20:00
12:00 tot 20:00
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Geopend tot 21:00
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Krantenwisseltrofee en Dansgarde

Zoals in de vorige Gazet aangegeven zouden we berichten
hoe het ons vergaan is met de
krantenwisseltrofee. Dit jaar
kunnen wij geen 1 e plaats
melden. Zowel publieks- als
vakjury had ons een 5e plaats
toegedacht, alhoewel de
verschillen erg klein waren. Nu
heeft ons blad dit jaar nieuwe
makers, die de tips in de
juryraporten ter harte nemen
en daar de volgende keer zeker
gebruik van zullen maken. Om
deze uitslag persoonlijk te
kunnen aanhoren en een herrineringsmedaille in ontvangst te
kunnen nemen zijn wij op 2 maart met 7 man naar “Dwergonië”
geweest, in zaal de Voorste Vennen. Voor de oudere onder ons
het betreft het voormalige gebouw van de autotron in Drunen.
Op dit boekenbal voor carnavalsbladen werden we vermaakt
door de dansgarde van de Brouwhazen, de “Prinsheerlijke
Kapel”uit Made, de oude Knarren en en een DJ. Nieuw dit
jaar was, dat je in dit digitale tijdperk ook de Website in kon
schrijven. Op de avond zelf is allen de winnar bekend gemaakt
maar uit het toaal blijken wij hier van de 20 ingeschreven site’s
wij met www.rampetampers.nl ook een 5e plaats te hebben
behaald. Dus wel zeer constant. 3x5.
Op deze pagina een kleine fotoimpressie, en zoals een van de
foto’s laat zien, hebben we ook met lege glazen veel plezier.

Dansgarde start weer met trainingen
Ondanks dat carnaval nog maar net voorbij is start de dansgarde
op zaterdag 6 april weer met de trainingen voor de dans van
2014. Heb je ook zin om met een gezellig groepje meiden lekker
elke zaterdagochtend te dansen? Vanaf november kun je dan
regelmatig aan het publiek laten zien wat je hebt geleerd.
Heb je interesse bel dan met 0492-517210 of mail naar
secretaris@rampetampers.nl.
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EEn vErtrouwd adrEs
voor hEt plaatsEn
of lEvErEn van
complEtE badkamErs
En
tEgElvloErEn
Mierloseweg 288

•

Helmond

•

0 4 9 2 - 5 4 4 76 4

•

www.bbtegels.nl

Eieren leggen
Een man tegen een
dokter:
"Ik heb precies gedaan
wat u me gezegd heeft,
ik ben twee weken op
vakantie gegaan en voel
me nu kiplekker. Ik vraag
me nu alleen nog af
wanneer ik eieren zal
kunnen leggen."

Computerhulp nodig?
Onze ICT experts van Experteam
helpen u graag weer op weg

Meer informatie op www.hetexperteam.nl of bel 0800 0471

Toon van den Elsen Beheer b.v.
BOUWBEDRIJF
Kozijnen-Bouw-Onderhoud

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

Metselwerken
Timmerwerken
Onderhoudswerken
Beglazing
Cascobouw
Dakbedekking
Aanbouw/verbouw
Invalidenaanpassingen

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

Ook verzorgen wij uw bouwtekening en vergunningaanvraag.
www.bouwbedrijfkbo.nl
E-mail: bouwbedrijf.kbo@chello.nl
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Westerzandweide 6
5709 MR Helmond

Tel.: 0492-550202
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Dierdonk krijgt kunstwerk van stichting Carat (3)
is inmiddels opgebouwd. We vullen de
ruimtes op met pur . Na uitharding van de
pur hebben we een stevige basis. Nadat
we de basisvorm bijgewerkt hebben,
brengen we een eerste (harde) waslaag
aan. Regelmatig vegen we het atelier bij,
anders worden we begraven onder de
afval stukken.

We hebben hard gewerkt en zoals u
inmiddels van ons gewend bent volgt hier
de stand van zaken m.b.t het kunstwerk.
Het staketsel van roofmate ( soort tempex)

Zo ontstaat langzaam een trotse dame
die straks over de brug loopt. Zoals u op
de foto’s kunt zien, is het beeld groter
dan onszelf, op de kop af 1 meter en 85
centimeter. Vooral Petry moet regelmatig
gebruik maken van een trapje, als we
met onze dame aan het werk zijn. De
werksfeer is prettig en we vullen elkaar
goed aan. Soms is het uren lang stil en

zijn we beiden geconcentreerd aan het
werken.
Blij zijn we met de medewerking van Niek
de Jongh. Hij komt af en toe een kijkje
nemen in het atelier om het hele proces
te fotograferen.
Verder is er regelmatig overleg tussen
Carat, Wijkraad, Gemeente en ons. Op
dit moment wordt onderzoek gedaan
naar de exacte plaats van bestemming
door de gemeente. Wij verwachten hier
binnenkort gezamenlijk een definitief
besluit in te kunnen nemen.
Nog even hard doorwerken en dan kan de
dame naar de bronsgieter om daar voor
eeuwig jong te blijven.
Wij houden u op de hoogte.
Petry en Jos

Kinderdagverblijf De Bereboot presenteerde de
musical Hippie Hotel

Op dinsdag 5 mrt j.l was het dan zover.
Na maanden van oefenen, dansen en
plezier maken, mochten alle kinderen
van de Zuidwesters en Zeerovers (8+
groep) de musical laten zien aan hun
ouders, broertjes, zusjes, opa`s en oma`s
en andere belangstellenden. Het was
wederom een wervelend succes!

website www.bereboot.nl voor nòg meer
foto’s!
Graag willen wij de Dierdonkschool be
danken voor het lenen van de musical en
het decor en Salmuziek voor het licht en
geluid!
Voor iedereen die is komen kijken,
bedankt voor uw komst en tot een vol
gende keer!

Met de foto`s willen wij u een kleine
impressie geven van de musical. Bent u
nieuwsgierig geworden, bezoek dan onze
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April in het Annatheater
vrijdag 5 april

gaan… Ge moet het uwe wil opleggen…
Over een vrouw
Over bronnen van het leven
Over doen alsof je doet alsof
Over lomp vlees
Over kennis
En niet willen weten
Metaforen en gedichten
Een lach en een traan
Het leven dus
aanvang: 20: 30 uur, entree € 15,00
reserveren: reserveren@annatheater.nl
of tel. 06-28104333

Dit moment! Scènes uit een dirigen
tenleven

Dit ondeelbare moment waarop nog
niets klinkt – waarin de adem wordt
ingehouden, de strijkstokken boven de
snaren hangen, het paukenvel ongeroerd
wacht. Dit moment. Waarop de muziek al
vibreert maar nog niet klinkt.
In deze muzikale theatermonoloog maakt
het publiek op een unieke manier kennis
met het leven van een dirigent. In een
intieme setting ervaart het hoe het is om
gedirigeerd te worden. Hoogtepunten uit
de klassieke orkestliteratuur van onder
andere Schubert, Wagner en Sjostakovitsj
afgewisseld met humoristische, poëtische
en dramatische teksten vertellen het
verhaal van een man die worstelt om de
rol van dirigent in evenwicht te brengen
met zijn persoonlijke leven. Een unieke
theaterervaring waarbij het publiek actief
betrokken wordt.
www.klanklichaam.nl
aanvang: 20.30 uur, entree: € 15,00
reserveren: reserveren@annatheater.nl
of tel. 06-28104333
zaterdag 6 april

Theatersport Dikke Duim

Theatersportvereniging Dikke Duim speelt
zaterdag 6 april weer een thuiswedstrijd
in het Annatheater in Helmond! Roept
u maar!Wij willen graag dat jij daar bij
bent. Want zonder jouw suggesties voor
spannende locaties, ingewikkelde relaties
en onnavolgbare beginzinnen kunnen wij
niet spelen. En een stortvloed aan rozen
is natuurlijk ook altijd welkom. Verwacht
dus veel leuke scènes, onnavolgbare
improvisaties, flauwe grappen en fijne
liedjes.
aanvang: 20.30; entree: € 6,00
reserveren: reserveren@annatheater.nl
of tel. 06-28104333

maandag 22 april

Presentatie cursisten acteercursus
Zij krijgt de opdracht om een heel speciaal
niet-verjaardag cadeau te verzinnen voor
de hartenkoningin, alleen dan kan zij
terugkeren naar haar eigen wereld.
Deze voorstelling wordt verzorgd door
leerlingen bew egingsexpressie van
Christel Koolen Dans Drama en Bewe
gingstherapieën, in de leeftijd van 3 tot
en met 14 jaar.
aanvang: 14.00 en 16.00 u, entree € 5,00
reserveren: vanaf 1 april via Christel
Koolen (06-14321747) en voor aanvang
van beide voorstellingen

Cursisten van de acteercursus voor vol
wassenen van theaterdocente Lavínia
Germano laten zien wat ze allemaal
geleerd hebben tijdens een presentatie in
het Annatheater. De cursisten spelen een
aantal scènes uit verschillende toneel
stukken.
Informatie: Lavínia Germano, tel. 0492547573. aanvang: 21:15 uur, entree gratis
reserveren is niet nodig.

zaterdag 20 april

Bekentenissen van een loodgieter
Van en met PEtEr BastiaENsEN

HET PRINCIPE VAN ALLE DINGEN IS
WATER WANT WATER IS ALLES EN IN
WATER KEERT ALLES TERUG (Thales Von
Milet, 625-647 vr Chr)
Een monoloog, een verhaal
Er is maar één manier om er mee om te

Het Annatheater is gelegen aan de
Engelseweg ter hoogte van het NS-station.
Het adres is Floreffestraat 21a, Helmond.
Voor meer informatie kijk op: www.
annatheater.nl.

zaterdag 13 april

Alice In Wonderland door leerlingen
van Christel Koolen

De voorstelling Alice in Wonderland
is een voorstelling waarin leerlingen
bewegingsexpressie een verhaal dansen
en spelen gebaseerd op het welbekende
sprookje.
Alice droomt weg en komt terecht in een
droomwereld waarin zij diverse vreemde,
rare en komische mensen en dieren
ontmoet.

30 Wijknieuws
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Jeugd(prijs)puzzel. Win een cadeaubon!
Deze maand hebben we weer een kruiswoordraadsel
maar eerst de oplossing en de prijswinnaars van de
maand Maart
Over de juiste oplossing in de rebus hebben we als redactie en
en “onze notaris”, het bestuurslid van de wijkvereniging nog
even gediscusieerd. De oplossing die het meeste voorkwam en
het ook had moeten zijn was “De paashaas heeft gekleurde
eitjes in een mandje.“ . We hebben besloten om ook “De
paashaas heeft gekleurde PAASeitjes in een mandje.” goed
te rekenen. Eigenlijk krijg je hierdoor een dubbelzegging, want
gekleurde eitjes zijn eigenlijk al paaseitjes. Uit de 17 inzendingen
is weer geloot worden. Deze keer heeft Heidi Swinkels van
de Wijkvereniging weer 3 prijswinnaars getrokken die op 21
februari hun prijs hebben ontvangen. Op onderstaande foto de
gelukkige prijswinnaars
vlnr: Brit van Asten, Thijmen Lammers en Maud Fuchs

Paas spreekwoorden
1. Men moet op Goede vrijdag

A. Hij heeft het erg druk

geen paaseieren eten.

B. Je kan beter iets hebben dan

2. Dat zijn vijgen na Pasen.

niets

3. Betere een half ei dan een lege

C. Hij is er heel snel bij.

dop.

D. Je moet niet juichen, voordat

4. Hij is er als de kippen bij.

de problemen overwonnen zijn.

5. Hij heeft het zo druk als een

E. Het gaat hem financieel goed.

kip met Pasen

F. De makkelijkste weg kiezen.

6. Men spreekt zolang van Pasen

G. Kinderen willen het beter

tot dat het komt.

weten dan hun ouders.

7. Het ei wil wijzer zijn dan de

H. Te laat.

kip.

I. Als je maar lang genoeg over

8. Met de Kippen op stok gaan.

iets praat, komt er misschien nog

9. Geen kip te zien.

iets van.

10. Een blinde kip vind nog wel

J. Je kan pas ergens zeker van zijn

een graankorreltje.

als het zover is.

11. Lopen als een kip die haar ei

K. Soms gebeuren er onver-

niet kwijt kan.

wachte dingen.

12. Men moet geen halleluja

L. Vroeg naar bed gaan.

zingen voordat het Pasen is.

M. Zenuwachtig en besluiteloos

13. Bij hem is het Pasen en

heen en weer lopen.

Pinksteren.

N. Je moet geen twee dingen

14. Vliegen op Kerstdag de

tegelijk doen.

muggen rond, dan dekt op Pasen

O. Als het met Kerstmis warm is

het ijs de grond.

dan is het met Pasen koud.

15. Het hazenpad kiezen.

P. Niemand te zien

16. Wie twee hazen jaagt, vangt
er geen enkele.

Wij feliciteren de winnaars van harte met hun cadeaubon.
Niet gewonnen, of niet meegedaan dan krijg je deze
maand een nieuwe kans.
Deze maand spreekwoorden, en deze hebben alles te maken
met Pasen. De uitleg over de spreekwoorden vindt je onder de
spreekwoorden. En zijn ze te moeilijk, dan vraag je het aan je
hulptroepen. Dus jongens en meisjes zet hem op. Deelname is
mogelijk vanaf 7 jaar.

Verbind het spreekwoord met de juiste betekenis. Vul in
onderstaande tabel de onderstreepte letters in, dan ontstaat
er een zin die met Pasen te maken heeft.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Oplossing doodles spelletjespagina 23

Uiterste inzenddatum is deze keer: Vrijdag 12 april 2013.
De oplossingen van deze REBUS kun je bij voorkeur per mail met
als onderwerp “kinderpuzzel” opsturen naar:
(redactie@dierdonk.org)
of per post naar:
Gazet Kinderpuzzel,
Schovenhorstweide 1,
5709 SG Helmond.
Vermeld je naam, adres, telefoonnummer,
leeftijd en of je een jongen of meisje bent.
Onder de goede oplossingen verloten wij
weer 3 cadeaubonnen van € 10,00.
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2 maanden
onbeperkt sporten
Squash, Fitness, Groepslessen
( o.a. Zumba, Spinning)

Voor slechts

€ 49,50

(geen inschrijfgeld)

inschrijven voor deze aktie kan tot eind april.
Aktie voorwaarden: u was in 2013 géén klant bij Sport Citadel!

Scholieren abonnement

Yoga abonnement

€ 21,50 per maand

€ 21,50 per maand

Onbeperkt fitness

• Geen inschrijfgeld
• 2 maanden gratis (bij half jaar abonnement)

• Geen inschrijfgeld

Spinning, Squash, Fitness, Steps,
Zumba, Powerkick, Body lift,
Fysiotherapie, Yoga, Hip Hop,
DéDé Danceballet, Darts,
TaeKwon-Do en
Beautysalon Brouwhuis
- Advertenties Gazet van Dierdonk apr 2013 indd 32

18-3-2013 19 50:15

Dierdonk 3D: MOET NIKS
Uw eigen DierDonkDetective is continu
op zoek naar vrijwilligers in Dierdonk die
zich inzetten voor u en mij. Kortom, wie
maken onze wijk nog leuker? Deze keer
aandacht voor een groep vrijwilligers die
‘gelukkig’ niets voor mij organiseren. Ik
zeg ‘gelukkig’ omdat ik niet binnen de
doelgroep val. Het gaat om ‘Moet Niks’,
onze enige echte seniorengroep.
Ik woon pas 6,5 jaar in Dierdonk. Vanwege
mijn gebrek aan Dierdonk-ervaring moet
ik bekennen dat mijn conceptartikel te
licht werd bevonden door MoetNiks. Zij
hebben het heft in eigen hand genomen en mij voorzien van
een historisch verantwoord artikel:
“Denk eens terug in de tijd! Zo’n 15 jaar geleden. Dierdonk
bruiste van de activiteit. Overal werd nog gebouwd.
Verhuiswagens reden af en aan. Er was nog geen wijkgebouw
en ook geen Albert Heijn. Bewoners ontmoetten elkaar
aan de school of bij de sportvereniging. De mogelijkheden
om buurtbewoners te leren kennen waren zeer beperkt.
Vooral voor die nieuwe bewoners die geen kinderen meer
op school hadden en zelf weinig of niet aan sport deden.
Het was dus niet verwonderlijk dat er een initiatiefgroep
ontstond om tot de oprichting van een wijkvereniging te
komen. Er werden verschillende commissies samengesteld
om tot ideeën voor de verschillende doelgroepen te komen.
De commissie Ouderen werd gevormd door Jeanne en Peter.
Een en ander leidde op 19 november 1998 tot de oprichting
van de Wijkvereniging Dierdonk, onder voorzitterschap van
Aart-Jan van de Nieuwenhof. Een week later presenteerde
de wijkvereniging zich in de basisschool. In het eerste
jaar van haar bestaan werden al verschillende activiteiten
ontwikkeld, zoals een winterwandeltocht met de IVN in de
Bakelse Beemden en diverse leuke dingen tijdens Pasen;
Koninginnedag en een schaapscheerdersfeest. In januari
2000 namen Paul Sopers, Thieu, Jeanne en Peter het
initiatief tot een wekelijkse bijeenkomst op woensdagmiddag
in de Basisschool, waarbij gezellig gekletst en gekaart
kon worden. Dit allemaal onder het genot van koffie met
eigengemaakte appeltaart en een drankje dat Jeanne kocht
en tegen kostprijs uitdeelde. Al met al, heel primitief maar
wel oergezellig.
Er werden ook buitenactiviteiten georganiseerd, zoals
fietstochten en wandelingen in de omgeving. Voor
een demonstratie Jeu de Boules werden Stiphoutse
mensen uitgenodigd. Op 19 april 2000 startte de eerste
inloopochtend in ons nieuwe wijkgebouw Parkzicht. En vanaf
18 oktober 2000 werd begonnen met Koersbal, een spel
dat tot aan de dag van vandaag in de winter nog elke week
gespeeld wordt. Eind december 2000 werd er op initiatief
van Jeanne en Peter een kerstborrel geschonken aan alle
vrijwilligers in de wijk. Tijdens deze bijeenkomst koos een
jury uit vele inzendingen de naam “MoetNiks” voor onze
activiteiten uit.

Naast de wekelijkse bijeenkomst op
woensdagmorgen werden er met grote
regelmaat allerlei buitenhuisactiviteiten,
excursies en uitstapjes gehouden.
In mei 2002 werd de eerste bustrip
georganiseerd. De reis ging naar ’s
Hertogenbosch. Dit is uitgegroeid
tot een jaarlijkse traditie. Inmiddels
bracht MoetNiks bezoeken aan Zeeland;
Maastricht en Hasselt; Brugge; Lier;
Schoonhoven en Oudewater; Antwerpen;
Dordrecht; Diest; Deventer en Mechelen.
Elke keer opnieuw hebben we een volle
bus en vragen de deelnemers om het
komende jaar opnieuw een bustocht te organiseren. Ook
de regelmatig gehouden wandelingen en fietstochten in de
buurt, worden door de Dierdonkers erg gewaardeerd. De
jaarlijkse hap en trap dagfietstocht is voor de deelnemers
steeds een feest.
Een ander markante gebeurtenis is dat op initiatief van Paul
Sopers op de Promenade Parkzicht vier Jeu de Boules banen
werden aangelegd. Helaas overleed Paul, voordat Wethouder
Van de Heuvel op 20 december 2003 onze banen officieel
opende. Zijn naam houden we in ere door het Paul Sopers
toernooi dat elk jaar rond 14 juli georganiseerd wordt. In
oktober 2004 is in samenwerking met Parkzicht en Seniorweb
begonnen met een workshop Digitale Fotografie. Dit was het
begin van een in de winter wekelijkse bijeenkomst waarbij
leden van de wijkvereniging zich bekwamen in het gebruik
van de computer.

MoetNiks heeft zich in bijna 15 jaar gevormd tot een
activiteit waarbij niet alleen gezelligheid voorop staat maar
waar ook aandacht gegeven wordt aan cultuur; beweging en
ontwikkeling. Onder aanvoering van Jeanne werken Hans,
Peter en Carel onverdroten voort om “MoetNiks” voor onze
wijk Dierdonk van betekenis te laten zijn”.
Chapeau. Het beeld is nu compleet en mijn waardering is
groot. Hopelijk denkt u er ook zo over en spreek ik namens
alle wijkbewoners als ik Jeanne en Hans de Jong, Peter
van Rooij en Carel van der Zanden hartelijk dank voor hun
geweldige inzet. Ga zo door.
geheim agent pd7
Suggesties of vragen? Mail geheimagentpd7@gmail.com
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Braaksestraat 1, Helmond
0492-529404
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Scouting Paulus: Winterweekend

De explorers van Scouting Paulus zijn
op 22-23-24 februari op winterweekend
geweest. Hieronder een verslag van dit
weekend
Hallo luitjes,
Hier een klein verslagje over ons
winterkampje. Vrijdagavond om 19:00
uur moesten we verzamelen bij onze
schitterende blokhut. De bedoeling was
dat we niet veel later zouden vertrekken,
maar zoals we bij ons wel gewend zijn,
was dit niet het geval. We kregen een
stencil met daarop een opdracht: we
moesten naar onze eindbestemming in
Nijmegen, en onderweg zoveel mogelijk
orginele groepsfoto’s maken met bruggen,
bebouwde-kom-bordjes, kapelletjes en
kerken. Een klein detail was dat we zoveel
mogelijk “vriendjes en vriendinnetjes”
onderweg moesten maken. En nog een
heeeeeeeel belangrijk punt was de
opdracht met de snackbar. We moesten
voor 7.50 euro zo veel mogelijk snacks
kopen. Om 23:30 uur moesten we
uiterlijk gearriveerd zijn op onze blokhut
in Nijmegen. Na deze opdracht zou
eigenlijk besloten worden wie de winnaar
van de opdracht was, alleen door onze
fantastische leiding en het late uur, werd
dit uitgesteld naar morgen.
’s Avonds kregen we lekker wat tijd voor
onszelf. Gezellig bij het kampvuur zitten en
we kregen een drankje met een heerlijk
zakje chips. Na gezellig bij het kampvuur
te hebben gezeten was het eigenlijk de
bedoeling dat we gingen slapen. Om 3
uur lag iedereen in zijn bed, en om half 4
werd het langzaam stil. Heel langzaam……

ochtend. We gingen namelijk klimmen
in een klimhal. Je mocht pas vanaf je
16de zekeren, alleen waren sommige
explo’s het hier niet helemaal mee eens.
Die wilde dat ook wel graag doen. Na
2 uur klimmen hadden we er wel weer
een beetje genoeg van en keerden we
terug naar onze blokhut om ons weer
even op te frissen en te genieten van een
overheerlijk kopje tomatensoep en een
broodje knakworst. Na de lunch zouden
we een korte wandeling maken door de
schitterende natuur. Alleen werd deze
korte wandeling iets langer doordat wij
nou eenmaal explo’s zijn en geen kaart
kunnen lezen. Na 1 uur kwamen we
erachter dat we dat restaurantje aan het
einde van de weg een uurtje geleden ook
al gezien hadden. We hadden een rondje
gelopen. Na binnen even om de weg
gevraagd te hebben, zijn we uiteindelijk
in 1 keer naar de post gelopen. Dit was
de kabouterboom, waar onze leiding kou
stond te lijden omdat wij er iets langer
over hadden gedaan dan de bedoeling
was. Nu nog 5 km terug naar de blokhut,
waar ons heerlijke diner al klaar stond.
We gingen gourmetten, iets later dan
gepland maar dat maakte niet uit. Er
moest natuurlijk ook afgewassen worden,
maar wij hadden een heel goed excuus
om dat niet te doen want wij moesten dit
verslag schrijven.
Daarna hadden we een ontzettend leuk
avondprogramma. Hiermee konden we
uiteindelijk de locatie voor zomerkamp
ontrafelen. We speelden ‘minute to
win it’ hierbij moesten we allemaal
moeilijke maar leuke opdrachten doen

om aanwijzingen te verzamelen voor
zomerkamp. Uiteindelijk kwamen we
erachter dat we naar Tsjechië gaan!!!
Daarna gingen we naar bed maar we
hadden nog steeds niet te horen gekre
gen wie de foto-opdracht gewonnen
had. Dit werd weer uitgesteld naar ons
programma van over 2 weken.
Zondag ochtend werden we om half 10
wakker gemaakt door onze fanatieke
leiding. Nu waren zij eerder op en waren
wij lui. We kwamen er al snel achter
dat er sneeuw lag. Lekker koud want
onze leiding deed de deuren wagenwijd
open. We gingen onze spullen pakken en
ontbijten. Daarna gingen we een poging
wagen om de blokhut iets schoner te
krijgen. Wij kwamen hier weer onderuit
omdat we dit verslag moesten schrijven.
Om 12:00 uur precies vertrokken we
naar onze eigen schitterende en schone
blokhut. Alweer een geslaagd weekend.
Groetjes, Valerie, Yrea en Linsey
Voor meer informatie:
www.scoutingpaulus.com
www.facebook.com/scoutingpaulushelmond

’s Ochtends mochten we eigenlijk uit
slapen tot 9 uur maar om half 8 was
iedereen alweer wakker behalve onze
leiding. Er werd gezellig gekletst en om 9
uur gingen we toch maar even aankleden.
We hebben daarna met z’n allen ontbeten
en onze ‘sportkleren’ aangetrokken.
Dit was voor het programma van de
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FIETS REPARATIES
0492 - 51 78 61
•
•
•
•
•

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

Ook voor particulieren!

Ook verkoop van 2e hands ﬁetsen.

 0492 - 55 94 28 / 06 - 481 91 606
Edwin Raats
Damhertlaan 27
Helmond - Brouwhuis

Puincontainers
Afvalcontainers
Zandcontainers
Opslagcontainers
Inboedelcontainers

Gratis haal- en brengservice voor Dierdonk!

trekt u het
niet meer?

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

De beste keus! T. 0493 - 313542

De specialist in uw regio:

Y

Autobedrijf van Tilburg Dukaat 1 Deurne

“Is verf voor het
onderhoud van
uw huis duur?”
Sigma

Sikkens

Wijzonol

Farrow & Ball

Brander

Histor

Flexa

Flamant

Verf is de bescherming van uw houtwerk buiten. In ons klimaat is uw huis om de zeven jaar aan een schilderbeurt toe.
Zeven jaar…tenminste, als u een goed professioneel product gebruikt. Voor het schilderen van een gemiddelde tweekapper is
8 liter verf nodig. Dit kost totaal ongeveer € 395,- en gaat 7 jaar mee. Dat komt neer op € 56,- per jaar. Goedkopere producten
hebben een veel mindere duurzaamheid. Professionele verf van een goede kwaliteit verdient zich altijd terug. En wie wil er nu
risico lopen voor zijn – waarschijnlijk – grootste bezit. Driessen Verf levert uitsluitend topmerken verf voor een prima prijs.
Onze verfteams staan klaar om u te helpen met kleur- en verwerkingsadviezen.

Mierlosewe g 8 6, 5707AP H elmond, (0 492) 53 50 6 6
info @ driessenhelmond. nl, w w w.driessenhelmond. nl

- Advertenties Gazet van Dierdonk apr 2013 indd 36

23-3-2013 14 57:43

Nog meer zaalhockeykampioenen bij HC Bakel
Maar liefst negen Bakelse teams waren afgelopen winter actief
in de zaalhockeycompetitie en drie teams werden kampioen.
Dan kan er rustig geconcludeerd worden dat het prima gaat.
De Bakelse teams presteren goed en de meeste andere teams
hebben zich ook in de top-3 genesteld. Het belangrijkste is
dat de spelers veel techniek leren van het zaalhockeyen en
ook veel plezier hebben met het spelletje. Dat is in ieder geval
geslaagd.
Op de laatste wedstrijddag van de zaalhockeycompetitie wist
Bakel MC2 ook het kampioenschap binnen te halen. Gemakkelijk
ging het niet in de derby: uit tegen Deurne. Na een aarzelend
begin van de wedstrijd, waarbij de speelsters nog de zenuwen
van zich af moesten spelen, werd tot twee keer toe een
achterstand toegestaan. Keepster Maud Berkers hield het team
op de been. Na 10 minuten spelen was de spanning er af en
nam Bakel het initiatief over. Via goed combinatiespel trokken
de Bakelse meiden de stand weer gelijk en ze kwamen net voor
rust op voorsprong: 2-3. Meteen na de pauze maakte Deurne
uit een goede aanval weer gelijk. De wedstrijd golfde met goed
hockey op en neer. Uit het niets werd het 3-4 voor Bakel. Snel
daarna werd de voorsprong uitgebreid en werd er al gelachen
en gezongen. Deurne maakte het nog spannender door 4-6 te
scoren en wat kansen te missen. In de laatste minuut werd het
dan 4-7. Na het eindsignaal barste het Bakels feestje los. Echt
super meiden: de laatste wedstrijd en het kampioenschap zijn
de kroon op het werk!
Ondertussen is het veldseizoen weer in volle gang. Een vijftal
Bakelse teams is in een hogere klasse gaan spelen en doet het
daar verrassend goed. Daarnaast is er ook weer een groep
nieuwelingen gestart bij de club: een twaalftal jongens en
meisjes in de leeftijd van 6-9 jaar. Ze zijn superenthousiast en
kunnen niet wachten op de volgende training. Wij wensen ze
veel plezier met hun eerste hockey-ervaringen!
Ben je 16 jaar of ouder en krijg je (weer) de kriebels om te gaan
hockeyen? Dat kan bij HC Bakel. Het komende halfjaar kun je bij
ons hockeyen voor slechts € 35 en dat is supervoordelig. Niet
langer meer nadenken: gewoon doen! Stuur snel een mailtje
naar info@hockeyclubbakel.nl en we maken goede afspraken

Proficiat voor het team van Maud Berkers, Jamie van Berlo, Liese Dirks, Dionne
Hurkmans, Eline Laurijssen, Lysanne Penners, Lieke v.d. Rijt, Fleur van Sonsbeek,
Manouk van Teeffelen, Denise Verbakel en Julia Verhulst en natuurlijk voor de
coaches Marinka van Sonsbeek en Maikel v.d. Rijt (fotograaf: PhotogeLique)

Op de dinsdagavonden zijn een twaalftal nieuwe talentjes van Hockeyclub Bakel
al enkele weken bezig met hun eerste trainingen. Ze zijn superfanatiek en kunnen
niet wachten op de volgende training.

met je. Wil je meer informatie: neem dan contact op met Astrid
v.d. Pol, tel 343784. Meer info over Hockeyclub Bakel staat op
de website www.hockeyclubbakel.nl . Tot ziens binnenkort op
het veld bij Hockeyclub Bakel!

Jeugd-Zeilverening Berkendonk
In Helmond, op de waterplas Berkendonk
wordt gezeild. En jij kunt meedoen als je
een echte waterrat bent, dus van zon,
wind en water houdt. Kinderen vanaf 8
jaar leren zeilen in de jeugdzeilboot bij
uitstek: de Optimist.
Kom kennis maken tijdens de zwem
badles op 21 april in zwembed De Wissen
of bezoek ons op Berkendonk. Ben je al
nieuwsgierig, surf dan naar:
www.jzv-berkendonk.nl.

Zeilplezier in Helmond !
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Programma april 2013 Filmhuis Helmond
The Master

Ma. 1 apr. 20.00 uur di. 2 apr. 20.00 uur do. 4 apr. 20.00 uur vr.
5 apr. 14.00 uur za. 6 apr. 20.00 uur zo. 7 apr. 20.00 uur di. 9 apr.
14.00 uur di. 9 apr. 21.45 uur
Freddie Quell is een verwarde marinier die na afloop van de
Tweede Wereldoorlog allerhande baantjes aanneemt en zich
telkens verliest in de alcohol. Bij toeval komt hij op de privéboot
terecht van Lancaster Dodd, een charismatische intellectueel die
leiding geeft aan een eigen religieuze beweging. Freddie raakt
in de ban van Dodds onorthodoxe ideeën en wordt opgenomen
in diens familiekring. Als de organisatie van buitenaf onder vuur
komt te liggen, probeert de opvliegende Freddie zijn meester
met harde hand te beschermen. Dodds jonge echtgenote Peggy
vreest echter dat de getraumatiseerde Freddie niet meer te
redden valt.
The Master is veelvuldig bekroond op Internationale Filmfestivals
en is genomineerd voor 3 Oscars.
Regie: Paul Thomas Anderson

Dickens, is dit de visueel prachtige verfilming van Great
Expectations, over de arme weesjongen Pip die door de gulle gift
van een onbekende weldoener een leven van luxe en welvaart
krijgt. Ondanks zijn status lukt het Pip echter niet het hart van de
mooie, maar afstandelijke Estella, op wie hij al sinds zijn jeugd
verliefd is, voor zich te winnen. De film is geregisseerd door
Mike Newell, die eerder ook de regie van Harry Potter and the
Goblet of Fire op zich nam, en heeft een indrukwekkende cast:
Regie: Mike Newell

The Broken Circle Breakdown

Ma. 1 apr. 15.00 uur vr. 5 apr. 19.30 uur di. 9 apr. 19.30 uur wo.
10 apr. 14,00 uur
Belgisch drama over het gelukkige stel Elise en Didier, dat
getroffen wordt door het lot wanneer hun dochter ernstig ziek
wordt
Als Elise en Didier elkaar ontmoeten is het liefde op het eerste
gezicht. Ze zijn echter totaal verschillend. Zij heeft haar eigen
tattooshop, hij speelt banjo in een band. Hij praat, zij luistert.
Hij is overtuigd atheïst en tegelijkertijd een naïeve romanticus.
Zij is de nuchterheid zelve. Wanneer dochter Maybelle geboren
wordt, is hun geluk compleet. Maar het lot slaat toe als Maybelle
ernstig ziek wordt. Kan een relatie dit gevecht doorstaan als
twee personen zo van elkaar verschillen of laat de liefde je op
het belangrijkste moment dan toch in de steek?
De Filmkrant: (****) “ontroerend eindspel”
Regie: Felix van Groeningen

Amour

Vr. 5 apr. 21.45 uur ma. 8 apr. 20.00 uur wo. 10 apr. 14.00 uur
vr. 12 apr. 21.30 uur zo. 14 apr. 15.00 uur ma. 15 apr. 20.00 uur
wo. 17 apr. 14.00 uur
‘Amour’ vertelt het verhaal van twee gepensioneerde
muziekleraren, Georges en Anne. Het koppel woont in een
appartement in Parijs. Samen hebben ze een muzikale dochter
die met haar gezin in het buitenland woont. Anne heeft
progressieve dementie. Wanneer ze ook een herseninfarct
krijgt, waardoor één kant van haar lichaam verlamd raakt, ziet
Georges de vrouw van wie hij zo veel houdt voor zijn ogen
verdwijnen. Toch wil hij koste wat kost zijn belofte, om tot het
eind voor haar te zorgen, nakomen ondanks alle problemen die
dit met zich meebrengt. De relatie tussen Georges, Anne en hun
dochter wordt behoorlijk op de proef gesteld
Regie: Michael Haneke

Great Expectations

Do. 11 apr. 20.00 uur za. 13 apr. 20.00 uur zo. 14 apr. 18.00 uur
di. 16 apr. 14.00 uur di. 16 apr. 20.00 uur wo. 17 apr. 20.00 uur
Naar het meest geliefde verhaal van meesterschrijver Charles

Great Expectations

Cheerful Weather for the Wedding

Vr. 12 apr. 14.00 uur vr. 12 apr. 19.30 uur zo. 14 apr. 20.30 uur
za. 20 apr. 21.45 uur zo. 21 apr. 20.45 uur di. 23 apr. 14.00 uur
wo. 24 apr. 10.30 uur
Humoristisch drama waarin Dolly op de dag van haar bruiloft
verward raakt door de komst van jeugdliefde Joseph.
Engeland, een koude decemberochtend, 1932. Wanneer
vrienden en familieleden zich beneden alvast verzamelen voor
de ceremonie, houdt bruid-in-wording Dolly zich met een fles
rum schuil in haar slaapkamer. Het bezoek vermaakt zich al
kibbelend en drinkend beneden, in afwachting van Dolly. De
komst van haar jeugdliefde Joseph brengt echter grote onrust
met zich mee. Joseph schopt Dolly’s gevoelens flink in de war,
tot grote ergernis van haar moeder die Joseph eigenlijk nooit
zag zitten.
Regie: Donald Rice

Arbitrage

Do. 18 apr. 20.00 uur vr. 19 apr. 21.45 uur za. 20 apr. 19.30 uur
zo. 21 apr. 15.00 uur di. 23 apr. 20.00 uur wo. 24 apr. 20.00 uur
vr. 26 apr. 19.30 uur za. 27 apr. 22.00 uur zo. 28 apr. 18.30 uur
ma. 29 apr. 21.45 uur
Thriller met Richard Gere als een financiële topman die gelukkig
en succesvol lijkt, maar net als de sector waarin hij opereert op
het randje van de afgrond balanceert.
Robert Miller is topman van een financieel imperium en
pater familias van een ogenschijnlijk gelukkige familie. Hij lijkt
alles te hebben - geld, macht, een prachtige vrouw en een
getalenteerde dochter, die in zijn bedrijf werkt. Maar achter de
schermen zit Robert diep in de schulden en moet hij zijn bedrijf
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plan ontwikkeld waarin CIA agenten, vermomd als Hollywood
filmcrew, afreizen naar Teheran, zogenaamd om locaties te
spotten voor de op stapel staande science-fiction film “Argo”.
Argo is gebaseerd op een waargebeurd verhaal en onthult het
verhaal achter de gijzelingscrisis in Iran, die decennia lang voor
het publiek verborgen is gehouden.
Regie: Ben Affleck

Ernest & Celestine (kinderfilm)

Arbitrage
verkopen voordat de lijken uit de kast komen. Zijn besluit om
een weekendje te ontsnappen met zijn maîtresse Julie Côte,
brengt hem nog dieper in de problemen. Onderweg krijgen
ze een auto-ongeluk, waarna Robert de fanatieke rechercheur
Michael Bryer achter zich aan krijgt. Het lijkt een kwestie van
tijd voor zijn glanzende façade instort.
Regie: Nicholas Jarecki

Promised Land

Vr. 19 apr. 14.00 uur vr. 19 apr. 19.30 uur zo. 21 apr. 18.30 uur
ma. 22 apr. 20.00 uur wo. 24 apr. 14.00 uur vr. 26 apr. 21.45 uur
zo. 28 apr. 20.45 uur ma. 29 apr. 19.30 uur
Drama van Gus Van Sant (Milk, Elephant) waarin het ook in
Nederland (Groningen!) actuele thema van economisch gewin
versus milieu-gevolgen aangesneden wordt.
Steve Butler is verkoper bij een energiebedrijf dat is
gespecialiseerd in een omstreden vorm van gaswinning,
schaliegas. Hij komt samen met zijn collega Sue Thomason
in een landelijk plaatsje waar het bedrijf nieuwe bronnen wil
aanboren.
Het stadje is hard getroffen door de economische malaise van
de afgelopen jaren en de twee buitenstaanders zien kansen
dat de lokale bevolking hun zakelijk aanbod zal aanvaarden.
Wat een eenvoudige taak lijkt voor het duo, wordt echter
bemoeilijkt door de enorm gerespecteerde leraar Frank Yates
die de plannen probeert te dwarsbomen, gesteund door de
campagneleider DustinNoble.
Regie: Gus van Sant

Argo

Do. 25 apr. 20.00 uur vr. 26 apr. 14.00 uur za. 27 apr. 19.30 uur
zo. 28 apr. 15.00 uur di. 30 apr. 20.00 uur wo. 1 mei 20.00 uur
Met prijzen overladen dramatische thriller van en met Ben
Affleck( Gone Baby Gone, The Town) over een groepje CIAagenten dat Amerikaanse diplomaten in Iran proberen te redden
van een gijzeling.
Op 4 nov. 1979, op het hoogtepunt van de Iraanse revolutie,
bestormen militanten de Amerikaanse ambassade in Teheran, en
gijzelen 52 Amerikanen. Tijdens de chaos slagen zes Amerikanen
erin te ontsnappen. Ze duiken onder in het huis van de Canadese
ambassadeur. In de wetenschap dat het slechts een kwestie van
tijd is, voordat de zes worden ontdekt en gedood, wordt een

Zo. 28 apr. 12.00 uur wo. 1 mei 14.00 uur zo. 5 mei 12.00 uur
wo. 8 mei 14.00 uur
Animatiefilm over de vriendschap tussen een klein muisje
dat geen tandarts wilde worden en een grote beer die geen
notaris wilde worden De arme beer Ernest is verkouden en zoekt
uitgehongerd in de vuilnisbakken naar iets te eten. Net wanneer
hij op goed geluk wil opvreten wat hij vindt, weerklinkt er een
kreet! “Stoooooop!” De kleine muis die hij wilde opschrokken
smeekt hem: “Als je me niet opeet, geef ik je wat je het liefste wil
in de hele wereld! En dat zal beter zijn voor je gezondheid dan
al die viezigheid”. En zo zal Célestine, terwijl ze haar eigen leven
probeert te redden, dat van Ernest helemaal ondersteboven
halen. Uit deze ongelukkige omstandigheden groeit een
vriendschap die in de muizenwereld (de bovenwereld) en de
wereld van de beer (de onderwereld) fel bevochten wordt, maar
tevergeefs: Ernest en Célestine overwinnen alle vooroordelen.
Animatie, Kinderfilm Nederlands nagesynchroniseerd
Regie: Vincent Patar, Stéphane Aubier, Benjamin Renner

Ernest & Cilestine

Museumweekend

zo. 7 apr. 2 films in het kader van Eve Arnold

Some like it Hot (1959)

Zo. 7 apr. 13.30 uur

The Misfits (1961)

Zo. 7 apr. 16.00 uur

Frans-Joseph van Thielpark 6 Helmond
info + reserveringen : 0492-529009
www.filmhuis-helmond.nl
info@filmhuis-helmond.nl
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Hoveniersbedrijf

C.A. Joosten
Tuincentrum te Bakel
Nuijeneind 2a
5761 RG Bakel
(bij camping Kanthoeve)
T 0492-343558
F 0492-547234
M 06-21660055

Openingstijden maandag t/m zaterdag, van 10:00 tot 17:00

Krijgt u ook weer zin in tuinieren?
Bij Joosten bent u dan aan het juiste adres!
de v ije hee lijk
011a pdf
1
3 2011
1
www.cajoosten.nl
info@cajoosten.nl

- Modieuze confectieschoenen
- Orthopedische schoenen
- Hypo-allergeen schoeisel
- Steunzolen en supplementen
- Elastische kousen
4:29
Heistraat 87 • pag
570114
HJ

ro ero • Tel.
childersbedri
ja 2012 pdf
1
Helmond
0492 - 524 580 •fwww.martensschoenen.nl


ersb
Schild

Vanaf medio april:
Verse asperges,
ook geschild en verpakt
aardbeien en eieren
Fam. Verhoeven-Martens
Weg naar Bakel 3
Tel. 0492-524469
(bij de rotonde)
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edrijf

Jos Verleisdonk
Valeriaanbeek 16
5709 PW Helmond
Mobiel: 06.21800249

Haakt
u aan?
De beste keus! T. 0493 - 313542

De specialist in uw regio:
Autobedrijf van Tilburg Dukaat 1 Deurne
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Zomaar een dagje in Dierenkliniek “Brouwhuis”

Geluk bij een ongeluk.…
Deze week zag ik op het journaal een
verslag over een belangrijk gerechtelijk
proces. Tijdens de reportage verscheen
ook even het standbeeld van Vrouwe
Justitia met haar blinddoek en haar
weegschaal. En ik dacht: wat bepaalt
eigenlijk waarom een mens goed of
kwaad doet? En wat bepaalt of de ene
slachtoffer wordt van iets akeligs en de
ander niet? Waarom overkomt de ene
zoveel tegenslag en lijken anderen het
geluk aan te trekken? Wat bepaalt naar
welke kant jouw weegschaal doorslaat?...
Stof voor interessante discussies… Maar
of je het nu het Lot of Toeval wil noemen,
het valt inderdaad soms op dat sommige
dieren meer geluk hebben dan anderen.
Sommige zien we slechts eenmaal per
jaar bij de enting, anderen staan bij
wijze van spreke elke week aan de balie.
Geen kwestie van te weinig inzicht van
het baasje of een aangeboren zwakke
gezondheid, maar gewoon brute pech.
Zo kwam op woensdagmorgen Jamie, de
jeugdige rode kater, weer langs. Nog maar
tien dagen eerder was hij bij ons geweest
met een wond aan zijn rechter voorpoot
die geïnfecteerd en geabcedeerd was

en waardoor hij pijn had en mank liep.
Deze wond had goed gereageerd op de
meegegeven medicijnen en Jamie was
sinds een paar dagen weer de oude. Maar
toen merkte de eigenaar die ochtend dat
er iets ernstigs mis was met zijn oogje.
Jamie kneep zijn oogje dicht, er kwamen
tranen uit en er leek wel gedroogd
bloed aan de oogleden te kleven. Hier
in de praktijk moest hij omwille van de
pijnlijkheid verdoofd worden om het
oogje grondig te kunnen onderzoeken. Al
gauw werd duidelijk dat Jamie een wonde
had die tot binnen in het oog doordrong
en daar een bloeding veroorzaakt had.
Natuurlijk doet zoiets pijn! Het binnenste
ooglid werd over de wonde heen gehecht,
om de wonde af te dekken en de genezing
te bevorderen. Met krachtige medicijnen
en een kraag ter bescherming mocht hij
de volgende dag weer naar huis. Het
blijft voorlopig nog afwachten of we het
oogje kunnen redden en of het volledig
zal herstellen. We doen er in ieder geval

in de toekomst meer geluk zal hebben.
Een heel ander verhaal is Pebbles, de
cavia. Reeds enige tijd had Pebbles pijn
tijdens het plassen: hij piepte, duwde
hij zijn kontje in de lucht en er zaten
druppeltjes bloed bij de urine. Alles wees
op een blaasontsteking en dus werden
de gepaste medicijnen voorgeschreven.
Deze gaven wel verlichting, maar toch
flakkerden de klachten weer op wanneer
we de medicijnen staakten. Dus moest
er meer aan de hand zijn dan een
‘eenvoudige’ blaasontsteking. Pebbles
had het geluk bij een liefdevolle en erg
gemotiveerde eigenaar te wonen die
er alles voor over had om zijn diertje
te laten herstellen. Dus werd besloten
een röntgenfoto te maken van de
blaas. En daarop was meteen de reden
van de blijvende irritatie van de blaas
te zien: een grote blaassteen! Dit kon
maar op één manier opgelost worden,
nl. met een operatie. Bij een cavia niet
zo vanzelfsprekend. Met gasnarcose en
hartbewaking werden de risico’s tot een
minimum beperkt en via een buikoperatie
kon de blaassteen voorzichtig uit de blaas
verwijderd worden. De anesthesie verliep
zonder problemen en de operatie is ook
goed verlopen. Tijdens de wondcontrole
tien dagen later, vertelde de eigenaar
dat Pebbles weer plast zonder bloed en
vrolijke knorgeluidjes maakt. Een teken
dat hij pijnvrij is en zich weer happy voelt!
Joke Jolling, dierenarts

alles aan om de pijn en infectie onder
controle te krijgen. En we hopen dat hij

Wilt u meer weten over dierenkliniek
Brouwhuis kijk dan op
www.dierenkliniek.com of volg ons op
onze Facebook-pagina.

Rommelmarkt Amicitia
Op zondag 14 april 2013 houdt Harmonie en Drumband Amicitia haar jaarlijkse
rommelmarkt ten bate van de vereniging.
De markt wordt gehouden in het Gemeenschapshuis de Loop aan de Peeleik te
Brouwhuis van 11.00 uur tot 14.00 uur.
Wij houden ons aanbevolen voor het aanleveren van materialen voor deze
rommelmarkt. AUB geen witgoed en meubels/ bedden. Graag een telefoontje naar
06-20 717 896.
Wilt u zelf een stand op deze rommelmarkt, dan is dat ook mogelijk.
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Woensdag 10 april
Speciale shoppingavond in Bakel!
Met demonstraties, leuke acties en proeverijen.
De ‘Ladies on the road’ winkels
zijn extra open tot 21.30 uur.
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NU EEN NOG GROTER
ASSORTIMENT.
Muziekhofje 27 | 5761BX Bakel | 0492-849817
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bijB Auto2Mertens in Bakel of Gemert.
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huurauto bij reparatie of onderhoud

www.automertens.nl
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Voor een goed en gezond advies
voor groot en klein,

Wij bieden u een uitgebreide
2 y xin de maten 36 t/m 48
collectie

Schoolstraat 6
5761 BV Bakel
www.drogisterijkanters.nl

Drogisterij Kanters Habraken
De Nieuwen Hof Groente & Fruit
Voor al uw groente, fruit, salades
en maaltijden uit eigen keuken.
Van de Poelstraat 10 A
5761 BW BAKEL
T: 0492-341331, F: 0492-340342
E: denieuwenhofgroenteenfruit@
kpnmail.nl

Elektrisch
verstelbaar
160x200
compleet
nu

1695,=

Nieuw: Caresse boxsprings

VAN TIEL
Dorpsstraat 29

BAKEL

COMPLEET DOE HET ZELF ASSORTIMENT

NU 2 X ZO GROOT
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Audio/video
Witgoed
Telefonie
Reparaties
Satelietontvangst

v.d. Poelstraat 17 • 5761 BW Bakel • 0492-341280
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Een zondagse maaltijd
begint bij
C1000 Johan Habraken
Nu ook op zondag open!
C1000 Johan Habraken
Sint Wilbertsplein 4
5761 BK BAKEL

Openingstijden:

Maandag t/m donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

08.30 - 20.00
08.00 - 20.00
08.00 - 18.00
16.00 - 19.00

18-3-2013 15:34:29

Berichten van de politie
Sprengenbergweide, Wildenborchlaan,
Sandenburglaan, Boekesteynlaan.

Woninginbraken
In één van de vorige edities van het
wijkblad heb ik al aandacht gevraagd
voor het dievengilde wat soms ook onze
wijk bezoekt en zijn slag probeert te
slaan door in te breken in woningen. Op
zaterdagmorgen 2 maart was een gezin
wonende aan de Coendersberglaan het
slachtoffer. Er is getracht met grof geweld
de schuifpui aan de achterzijde open te
breken. Goed hang en sluitwerk heeft
echter mede voorkomen dat de dader(s)
binnen zijn geweest.
Er is een mogelijke dader gezien waarvan
het navolgde signalement is gegeven:
• man
• 1,75 meter
• ongeveer 25 jaar oud
• zwarte pet op, merk onbekend
• bruin haar
• licht getint / blank
• duidelijke kaaklijn
• zwarte jas, model en merk onbekend
• spijkerbroek

De buit bestond voornamelijk uit navi
gatiesystemen en airbags. Opvallend
daarbij is dat men de voorkeur heeft voor
auto’s van het merk VW, Audi, Skoda en
Seat.
Op 24 januari werd een bewoner van de
Bleyenbeekdreef geconfronteerd met de
diefstal van zijn VW Golf. De auto werd
dezelfde dag weer terug gevonden in
Limburg Noord.
Drugslaboratorium;
Zoals u in de landelijke en lokale pers
hebt kunnen lezen is door ons een
drugslaboratorium aangetroffen in de
woning en stallen gelegen in de Bakelse
Beemden. Deze zaak is nog in onderzoek

bij onze recherche en eventuele
ontwikkelingen binnen dat onderzoek
worden via de eerder genoemde kanalen
bekend gemaakt. In overleg met de
gemeente en de eigenaar wordt bekeken
wat er met de woning gaat gebeuren.
Ik vraag uw medewerking
Mocht nog info voor ons hebben leg
eventueel contact via telefoon 0900-8844
of via de rechtstreekse mail:
hein.albers@brabant-zo.politie.nl
Mocht u iets verdacht zien of horen
(verdachte lieden of b.v. glasgerinkel)
schroom dan niet om ons te bellen
via 0900-8844 of bij spoed 112. (b.v.
heterdaad inbraak)
Eventueel preventietips kunt u vinden op
onze site: www.politie.nl

Auto-inbraken
Het dievengilde wat het gemunt heeft op
auto’s vond vaker in onze wijk zijn buit. In
de maanden januari en februari waren we
15 maal slachtoffer van dit soort inbraken:
In januari vonden deze plaats op de Arcen
laan, Zonnedauwsingel, Dierdonkpark,
Dierdonklaan, Leeuwenborchweide en
Bakelsedijk.
In februari sloegen ze toe op de Kal
moesbeek, Molencatendreef, Arcenlaan,

NIEUW IN BAKEL
Stichting Koninginnedag Bakel presenteert, op 30 april 2013
Op 30 april as. in de tent in Bakel is er een talentenjacht en wij
zoeken jou! In drie categorieën dans|zingen|overige wordt er
gestreden om de Hoofdprijs van € 50,00 per categorie
Dus kan je DANSEN|ZINGEN|OF IETS ANDERS LEUK (instrument
bespelen of bijv. goochelen) meld je aan.
Ben je tussen de 6 en de 15 jaar oud en wil jij die hoofdprijs
winnen,dan is dit de kans om jouw talent te laten zien aan een
deskundige jury in een volle tent met al jouw fans. Je mag er
alleen staan of met een hele groep, als je maar mee doet.

Want misschien is die prijs straks wel van jou! Hoe je je inschrijft?
Gewoon via het e-mailadres kingsfactor@outlook.com
Op zondag 14 april is er om 14.00 uur een oefenmiddag. Hier
worden de acts getoond en krijgen de artiesten nog handige tips
mee voor het grote optreden. Bij veel aanmeldingen wordt er
op die dag ook een selectie gemaakt. Meer informatie hierover
volgt voor de ingeschreven artiesten via de mail.
Vragen en of opmerkingen? Mail naar kingsfactor@outlook.com
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Parochie H. Lambertus
Goede Week en Pasen

Eerste Communie

Dit zijn de vieringen rond Pasen in onze kerken:
Do 28 maart Witte Donderdag
Vr 29 maart
Goede Vrijdag
		
		
		
		
Za 30 maart Paaszaterdag
Zo 31 maart Pasen
		
		
		
Ma 1 april
Tweede Paasdag

Jozef 19.00
Paulus 15.00
Lambertus 15.00
Edith Stein 15.00
Jozef 16.00
Jozef 19.00
Jozef 21.30
Jozef 9.30
Paulus 9.30
Lambertus 11.00
Edith Stein 11.00
Jozef 9.30

Gregoriaans
Schabbertkoor
Kruisweg
Kruisweg
Kinderkruisweg
Kruisverering
Paaswake/koor
Jozefkoor
Schabbertkoor
Cantorije
Koor
Dameskoor

In april hebben we eerste communievieringen in onze parochie,
in de Jozefkerk en de, Pauluskerk, met een heel aantal kinderen
uit Dierdonk. Hieronder de namen van alle kinderen. Proficiat!

Jozefkerk 21 april
Giulia Catalini
Lucienna Caris
Alicia van Lieshout
Djaleese Rahael
Callista Rejaan
Fenne van Hattem

Lynn Martens
Tom Brens
Juul Martens
Anne Schuurmans
Jona Driessen
Lucas van Lieshout
Ginger Reemers
Jailey Swinkels
Nikki van de Linden Ayla van Dalen
Ninte Beulink

Pauluskerk 14 april
Wouter Jonkers
Kevin Rommens
Beatriz Ferreira
Gino Jansen
CJ Jansen
Anna Lanh
Luke Flohr
Sebastiaan Smit
Lina Beekmans
Robin van Heeswijk Sofie Knaapen
Yana v.d. Wal
Meike Jansen
Jeroen van Lith
Jolina van Extel
Thanh Dat Bui
Femke van Veldhoven
Rosanne van Extel Danièl Klaver
Rachel Nooyen
Frenzo Zwanenberg Milan Lansdaal
Milan v. d. Linden
Veerle Witte
Jennifer Goncalves Andrade
Maud Van Ettro
Lieka Vorstenbosch Jill Peerlings
Nora van der Vrande		
Elroy Verbakel

Eucharistievieringen in het weekend Parochie H.Lambertus:
zaterdag 18.30
H. Jozef, Tolpost		
			
zondag 9.30
H. Lambertus, Kerkstraat (Centrum)		
zondag 11.00
H. Paulus, Paulus Potterlaan (Noord)		
zondag 9.30
H. Edith Stein, Weg door de Rijpel (Rijpelberg) zondag 11.00
ma, wo, vr 19.00
Weekdagen: Jozefkerk. 		
		
en di, do 9.00
Pastoraal team:
pastoor drs. E.C. Seidel (477255
pastoorseidel@live.nl
pater S. Benjamin
(523421 simonbenja@yahoo.com
diaken drs. P.C.G. de Vries(476345 diaken@heiligelambertus.nl
diaken H.W. Dings
(522109

Bereikbaarheid:
Centraal parochiekantoor: Tolpost 1, 5701 HE Helmond.
(ingang onder de kerktoren Jozefkerk)
( 0492 – 522109 (werkdagen 9.30-12.30)
Pastorieën:
Bakelsedijk 1, 5701 HA Helmond. ( 0492 ‑ 477255
Paulus Potterlaan 1, 5702 CV Helmond. ( 0492 ‑ 523421
E-mail: parochie@heiligelambertus.nl.
Website: www.heiligelambertus.nl
En facebook.com/ParochieHeiligeLambertus
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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 kinderen van 0 – 4 jaar
is er een oppasdienst, terwijl er voor de
basisschoolleeftijd een kinderneven
dienst is.
In de wijken zijn enkele gemeenteleden
aanspreekpunt voor vragen en activiteiten.
Voor Dierdonk bestaat het wijkteam uit:
• Ds. Christien Flier, voor crisispastoraal
( 513076
Lavendelheide 14,
• Annemarie de Geus
Leeuwenborchweide 81 ( 510804
• Joke van der Vange
( 559372
Arcenlaan 10
• Cathy Erbrink
Berkenheuveldreef 5
( 558281
• Fien van Duren, diaken
Ockenburghpark 78
( 514120
Kijk voor meer informatie op de site van
de Bethlehemkerk:
www.bethlehemkerk-helmond.nl

Bedankt Dominee Leo
Ondanks alwéér een dikke laag sneeuw
op zondagmorgen, 24 februari, was de
kerk toch erg vol. Het was dan ook een
bijzondere dienst. Na 8 jaar Helmond als
predikant gediend te hebben was er nu
het afscheid van Dominee L. Oosterom.
Dominee Leo, die samen met zijn vrouw,
Dominee Christien Flier hier samen in de
gemeente kwam, was tevens wijkpredikant in Dierdonk.
Ds. Oosterom wordt nu per 1 maart Interim predikant voor de Protestantse Kerk
Nederland.
Zijn vrouw Christien zal, nu er nog geen
nieuwe predikant is, haar werk tijdelijk
blijven voortzetten.
Omdat zij onmogelijk al het werk van haar
man kan overnemen, zal zij zich concentreren op de eredienst, het crisis pastoraat en het voortzetten van het kringwerk,
dat ze al gepland had.
Het was een mooie en sobere afscheidsdienst, waarin Ds. Leo als Interim predikant werd bevestigd en gezegend door
Ds. Oortgiesen.
Na de dienst was er koffiedrinken, waarna
zeer velen hem de hand drukten.

25 mei 2013 met een grote manifestatie
gepresenteerd worden in de Grote Kerk
te Monnickendam.
‘s Morgens wordt in de kerk het liedboek
gepresenteerd, daarna is er op diverse
plaatsen in de binnenstad een lunch,
waarna ‘s middags veertig workshops op
verschillende locaties worden gehouden.
Enkele voorbeelden van de workshops
zijn:
• “Zingen rond het afscheid”,
• “Zingen en bidden aan tafel”,
• “Verhalen in een lied”,
• “Oude en nieuwe visliederen”,
• “Brood-liederen”,
• “Psalm 23 in alle variaties”,
• “Muziek rond het Liedboek”.
Er wordt een massale opkomst verwacht
vanaf een aantal NS stations in alle provincies zullen bussen richting Monnickendam vertrekken. Iedereen kan zich voor
deze manifestatie aanmelden via www.
liedboek.nl (het blauwe woord “presentatie” bij de aankondiging op de homepage
aanklikken), waar ook nadere informatie
over het programma te vinden is; de kosten zijn € 10,- (incl. lunch); het eventuele
busvervoer kost eveneens € 10,-.

Ook wij Dierdonkers feliciteren hem met
zijn nieuwe baan en wensen hem veel
succes toe.
Dank voor de steun aan het wijkteam. Wij
en de gemeenteleden konden altijd een
beroep op hem doen. Hij WAS er als het
nodig was. HARTELIJK DANK!!!!
Joke

Kerk in actie in China
Ver weg en dichtbij zien we dat mensen
steeds weer hoopvol beginnen aan de
rest van hun leven. Daarbij willen wij hen
steunen, want wij geloven in nieuw leven
in China.
Kerken in de provincie Yunnan in ZuidChina trekken zich het lot aan van de
vele hiv- aidspatiënten in hun omgeving.
Kerkleden zoeken de patiënten op, geven
voorlichting en organiseren bijeenkomsten waar hiv- aidspatiënten elkaar kunnen ontmoeten en steunen. De kerk is zo
een veilige plek voor deze patiënten, waar
ze bovendien geholpen worden om een
nieuw leven op te bouwen.
Kerk in actie steunt dit mooie werk.

Presentatie Nieuwe Liedboek op 25 mei
2013
door: Henk Blauw, Lid Klankbordgroep
Kerkmuziek Nieuwe Liedboek
De afgelopen tijd hebt u in onze kerkdiensten al een paar keer kennis kunnen maken met liederen uit het nieuwe liedboek.
Dit nieuwe liedboek zal nu op zaterdag
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Weet u of dat u goed
verzekerd bent?
U kunt uw verzekeringen van Interpolis eenvoudig online inzien of wijzigen via Rabo Internetbankieren.
Na inloggen met uw Random Reader ziet u een overzicht van al uw verzekeringen. Hier kunt u uw Alles in
één Polis en levensverzekeringen inzien en kunt u de dekking van de meeste verzekeringen tussentijds
aanpassen. Doe online de Verzekeringscheck en u krijgt tips en adviezen over uw persoonlijke situatie. Zo
regelt u online uw verzekeringszaken zelf.

Uw verzekeringen eenvoudig online
inzien of wijzigen
Rabobank. Een bank met ideeën.

www.rabobank.nl/helmond
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‘Al sinds 40 jaar het
succesvolle fundament
onder de lokale woningmarkt met een vernieuwende,
creatieve en verfrissende
kijk op woningpresentatie
en verkoop!
Onze dienstverlening staat als
een huis en onze enthousiaste
makelaars staan voor u klaar om
ook uw woning te verkopen...!
Laat u overtuigen van onze
meerwaarde!’
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6 april a.s.: NVM Open Huizen Dag!
Bent u op zoek naar een nieuwe woning? Bezoek dan op 6 april a.s. tussen 11.00 en 15.00 uur de landelijk
georganiseerde NVM Open Huizen Dag. Ook binnen Dierdonk zijn er diverse woningen opengesteld die u
zonder het maken van een afspraak geheel vrijblijvend kunt bezichtigen. Hierbij onze deelnemers:

• Rhulenhofweide 28
• Broenshofweide 8 en 12
• Schrevenhofdreef 12

• Velhorstweide 37
• Dierdonklaan 48
• Dierdonklaan 56

Ziet u tijdens de NVM Open Huizen Dag een woning die wij niet in de verkoop hebben? Schakel ons dan in
als NVM Aankoopmakelaar! Wij beoordelen de gewenste woning, verzorgen voor u de onderhandeling en
controleren de juridische stukken. Heeft u hier vragen over? Neem gerust contact met ons op: 0492-549055

Alwin Greefkes, Makelaar

Helmond T 0492 549055
helmond@woonplezier.nl www.woonplezier.nl
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