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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
Reserveringen via beheerder: (06-30735792
Secretariaat: Hans v. Rijt,
Postbus 130, 5700AC Helmond
www.parkzicht-dierdonk.nl
GFT & PLASTIC: Ma. 7 en Za 19 april.
Ma. 14 en 28 april.
RESTAFVAL:
OPHALEN OUD PAPIER:
Ma. 7 april ten westen en
wo. 9 en 23 april ten oosten
van de Dierdonklaan.

One
Down

Knutselclub
Secretariaat en inschrijving leden:
Heidi Swinkels
(515221.
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
david_otten@hotmail.com
(06-20673277

Scouting Paulus Helmond-oost / Dierdonk
Blokhut: Bakelsedijk 208,
5703 JH Helmond.
Informatie: P. Sanders,
Wethouder Hamacherplein 14,
5701 CW Helmond, (542730
Liedertafel ’t Akkoordje
(347014
Hans Hendriks
hans1hendriks@telfort.nl
www.akkoordje.nl

Secretariaat:
Schovenhorstweide 1,
5709SG Helmond,(517210
secretaris@rampetampers.nl
www.rampetampers.nl
Dierdonkkoor
info@didoko.nl
www.didoko.nl
Dierdonkdagen
Voorzitter: H. v. Rijt, (559897
Secretaris: H. Jereskes,(512357
dierdonkdagen@gmail.com
Tennis Vereniging Dierdonk
Secretariaat:
Leeuwenborchweide 19,
5709SB Helmond, (514007
secretaris@tvdierdonk.nl
www.tvdierdonk.nl
Toneelgroep Maskerade
Leonie Boxstart, (510380
Horstlandenpark 44,
5709 MB, Helmond
info@maskeradehelmond.nl

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 (06-4344 3137
Kinderdagverblijf De Bereboot
Oude Dierdonk 1
(475009
Spring Kinderopvang
met een voorsprong
(088-2088200
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Een nieuwe lente, een nieuwe Gazet
Met carnaval deden we onder leutige
leiding van de Rampetampers de winter
met zijn kou en grijze weer waardig
uitgeleide. Nu gaan we eindelijk op
weg naar de zomer met zijn zon,
warmte en lange dagen. Maar voor
het zover is mogen we ons natuurlijk
eerst nog verheugen op de lente. Voor
meteorologen begon die op 1 maart,
voor astrologen op 21 maart maar
voor de meeste anderen, onder wie
ik, begon de lente op de eerste echt
mooie dag van dit jaar met volop zon en
aangename temperaturen.
Voor mij is de lente altijd synoniem
voor een nieuw begin. Hoe dat nieuwe
begin eruit ziet is voor iedereen
verschillend. De gelovige Dierdonkers
onder ons kijken uit naar Pasen, de
‘groengevingerde’ Dierdonkers kunnen
zich weer naar hartenlust uitleven
in hun tuin, de culinaire Dierdonkers
melden zich aan voor het Pruvement
en de sportieve Dierdonkers lopen
nog een extra rondje rond de
wijk. Of ze geven zich op voor het
komende golfkampioenschap van de
Ondernemerssociëteit Dierdonk.
Met de gemeenteraadsverkiezingen
achter de rug beleven ook de politieke
Dierdonkers een interessante lente,
want nu moet een nieuw college van
B&W worden geformeerd. Welke
partijen zullen elkaar vinden? En
wat betekent dat de komende jaren
voor Dierdonk en de Dierdonkers? In
lentetermen: wat voor politiek lammetje
zal er worden geboren?
U ziet het, al met al gebeurt er de
komende tijd weer aardig wat in
Dierdonk en omstreken. Wie ooit
heeft gezegd dat Dierdonk maar
een saaie wijk is waarin nooit iets
gebeurt, vergist zich behoorlijk. En
dan heb ik de voorbereidingen voor
de kindervakantieweek, de komende
koningsdag in Bakel, de bezigheden
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van onze wijkraad en wijkvereniging,
en natuurlijk de onvolprezen Dierdonkdagen nog niet eens genoemd. Laat
staan dat ik het heb gehad over
de scouting, de dierenkliniek, de
basisschool, fotodier of over allerlei
culturele activiteiten in de prachtige,
vernieuwde Cacaofabriek. Er is van
alles te doen en u leest er meer over
in dit nummer van onze wijkglossy. The
neighbourhood that never sleeps gaat
wellicht te ver, maar Dierdonk ontwaakt
wel degelijk uit zijn winterslaap.
Waar u ook meer over leest in deze
Gazet, is over de acties van allerlei
figuren die in de wintermaanden en met
carnaval helaas allesbehalve hebben
zitten slapen. Normaal gesproken houd
ik het graag luchtig en positief, maar
gezien de mededelingen van onze
wijkagent vind ik dat het er toch even
over moet hebben. Coniferen in brand
steken, huizen bekogelen met eieren of
auto’s bekrassen? Dat is niet stoer, niet
nodig en niet leuk. Helemaal niet leuk
zijn de inbraken die we de laatste tijd
meemaken in onze wijk. Dus sluit uw
auto en huis goed af, let op uw spullen
en pas een beetje op elkaar. Samen
maken we onze wijk veilig(er).
Wilt u meer doen voor Dierdonk? Dat
kan. Graag zelfs! Onze wijkraad zoekt
versterking. U leest er meer over op
pagina 15. Ook onze eigen Gazet kan
nog wel één of twee redacteuren
gebruiken. Wie wil wordt hierbij van
harte uitgenodigd zich aan te melden.
Ons e-mailadres, ook voor vragen,
tips en natuurlijk kopij, is redactie@
dierdonk.org.
Dus geef die voorjaarsmoeheid geen
kans maar geef juist toe aan die
lentekriebels! Dierdonk gaat er voor!
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Veel voorjaarsgroeten,
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KAPSALON PETIT
voor uw metamorfose

GERRIE KOK
Gediplomeerd kapster

UW SPECIALIST IN:
COMPLETE BADKAMERS
EN VERWARMING

Ockenburgpark 13
5709 ML Helmond (Dierdonk)
 0492 512383
 l.kok1@chello.nl

Ei of geen Ei?
Zondagmorgen aan het
Paasonbijt.
Complete badkamers

Design radiatoren

Complete tegelwerken

Uw complete installateur voor:
t $V-ketels en onderhoudsabonnementen
t #BELBNFST t 4UBETWFrwarNJOH t 4BOJUBJS t 7MPFrverwarming
t VFSCPVXJOH  3FOPWBUJF t 3BEJBUPSFO FO EFDPSSBEJBUPSFO

Jantje: “Mammie, mijn ei
smaakt zo akelig.”
Mama: “Houd je mond en
eet het op. Over het eten
mag niet worden gezeurd.”
Na een paar minuten eten ....

Horstlandenpark 4

5709 MB Helmond

Tel. (0492) 38 61 00
06 - 55 89 55 46

Gevestigd te Dierdonk

www.josvanheugten.com
r pr l df
1
16 3 20 4
1 07 3

Friet bestellen
Smuller bellen !!!!!
0492-347425
Woensdag

Halve haan met Friet

€ 5,00

(geldt niet bij bezorging)

Jantje: “Mammie, moet ik
het snaveltje ook opeten?”

Donderdag
Pizzadag
Alle Pizza’s € 6,00

(tot 21.00 uur en geldt niet bij bezorging)

Openingstijden:
Dinsdag t/m Zondag: 16.00 t/m 24.00 uur.
Op Maandag gesloten.

Voortaan kunt u
ook on-line bestellen
www.de-smuller.nl
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Belangrijke telefoonnummers, ophaaldata containers en oud
papier.
Voorwoord door Erik van der Heijden.
Politiek met bijdragen van: Mirjam van der Pijl en Joan
Damen.
Verenigingsnieuws: MoetNiks mededelingen, Dierdonk
Golfkampioenschap, Tafeltennis,
Verenigingsnieuws: 15 jaar Wijkvereniging Dierdonk,
Pruuvement in Dierdonk, Fotodier.
Ingezonden: Kinderdagverblijf De Bereboot presenteert
START De Musical.
Nieuws van de wijkraad: Dierdonk op internet en
Wijkraad zoekt versterking!
18e Dierdonkweekend op 5, 6 en 7 september 2014.
Uit in Parkzicht: Feestavond met een Duits Tintje.
Nieuws van de wijkraad: de druppel van Dierdonk!
Kindervakantieweek 2014, Informatieavond Dierdonkse
woningmarkt.
Jeugdpagina’s met: verhaal, kleurplaat, etc.
Nieuws van onze wijkagent.
De Rampetampers.
Ingezonden: Koningsdag in Bakel, King’s Factor en
Medi-Seinen.
Vervolg kinderpagina’s met Prijspuzzel en uitslag.
Ingezonden: Zomaar een dagje Dierenkliniek Brouwhuis,
IVN wandeling Bakelse Beemden.
Ingezonden: Vieren op basisschool Dierdonk.
De hobby van … Marc van Lieshout.
Ingezonden: Annatheater, Scouting Paulus.
Kerknieuws met bijdragen van: de Lambertus-parochie en de
Bethlehemkerk.
Ingezonden: Programma 2014 Tourclub ‘81 Helmond.
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MINIGRAVER VERHUUR
M.VERHOEVEN
Voor spitten van tuinen, Uitgraven van vijvers, zwembad
en diversen grondwerken.
    Ͳ  Ǥ

Coendersberglaan 63 Helmond Tel: 06Ǧ53382407
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Advertenties

m

www.drukkerij-noten.nl
Kijk op onze site voor meer informatie
Bleriotstraat 1 - Helmond - T.: 0492-59 91 71

Voor informatie
neem vrijblijvend
contact op met:

Fysiotherapie
Helmond
•
•
•
•

Fysiotherapie
Manueeltherapie
Sportfysiotherapie
Orthopedische
Revalidatie
• Oedeemtherapie
• Dry Needling

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.

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

www.ruyssenaars-vdbroek.nl

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)

Een nieuw politiek landschap?
Beste wijkgenoten,
Dit artikeltje schrijf ik zo’n 2 weken
vóór de gemeenteraadsverkiezingen
van 19 maart 2014.
Ik hoop van harte dat u allemaal
goed gebruik heeft gemaakt van uw
stemrecht. Ik hoop ook dat de uitslag
u bevalt. Maar ik weet zeker dat, of u
nou wel of niet heeft gestemd, deze
uitslag niet helemaal aan uw wensen
voldoet. Zo gaat dat nou eenmaal in
een democratie. Ik ben dankbaar dat
ik in een land mag leven waar we het niet altijd met elkaar
eens hoeven zijn!

Ik weet alleen dat ik het raadswerk met overgave, met hart
en ziel, met mijn hele inzet’ én met plezier heb gedaan de
afgelopen 4 jaar en dat ik het heel graag zou voortzetten.
Het schrijven van de politieke columns viel niet altijd mee
maar ik ben blij dat ik het mocht doen en ik ga daar graag mee
door! Aan mij zal het niet liggen.
Ik blijf in alle gevallen voor de Gazet schrijven, de rubriek “de
hobby van…” zal ik met liefde en plezier blijven maken. En ik
hoop echt dat dit niet mijn laatste politieke column was…
Mirjam van der Pijl, raadslid PvdA (?)

Hoe het politieke landschap eruit ziet als u deze Gazet
leest weet ik niet. Wat of mijn rol in het gemeentebestuur
zal zijn weet ik nu ook nog niet. Ik hoop weer 4 jaar uw
vertegenwoordiger te mogen zijn (en als u mij niet als úw
vertegenwoordiger ziet dan misschien die van iemand bij u uit
de straat….).

Jeugdzorg en theater het Speelhuis
In de laatste raadsvergadering van
deze periode zijn er nog een aantal
belangrijke besluiten genomen.
Zoals u wellicht weet is een van de
decentralisaties Jeugdzorg. Ook
voor deze transitie geldt dat mid
dels samenwerking gezocht wordt
naar een zo efficiënt mogelijke zorg
verlening. Daarbij staat het kind
centraal en ligt de regie bij 1 hulp
verlener. Deze regisseur zorgt voor
de noodzakelijke hulp en voorkomt
daarbij dat onnodig veel casemanagers en hulpverleners zich
bezig houden met het kind en het gezin daar omheen. Daarbij
wordt ook eerst gevraagd wat het kind en het gezin nodig
heeft om beter te kunnen functioneren en wat hun eigen
inbreng daarin is. Op deze manier wordt ook voorkomen
dat al meteen een etiket op het kind en gezin geplakt wordt.
Daartoe is in Helmond in maart een kaderbesluit en de
notitie “21 van de jeugd” in grote meerderheid aangenomen.
Daarmee wordt de weg vrij gemaakt om plannen verder
uit te werken. Ook is het Regionaal Transitie Arrangement
aangenomen. Dit zorgt voor een overgang naar de definitieve
invoer van de nieuwe Jeugdzorg. Zonder dit Arrangement zou
de Gemeente Helmond onder curatele gesteld zijn van de
centrale overheid met alle gevolgen van dien.
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Ook is er nu het definitieve besluit genomen over het tijdelijke
theater Het Speelhuis in de Onze Lieve Vrouwekerk. Na de
brand eind 2011 zijn er voetje voor voetje stappen gezet om
tot een nieuw, markant theater voor Helmond te komen.
In de korte tijd dat dit theater in gebruik is genomen wordt
alom de loftrompet over dit pareltje in het centrum geblazen.
Wederom is Helmond er in geslaagd een markant gebouw
met een bijzondere functie te creëren, het nieuwe theater zal
niet langer het predikaat “tijdelijk” dragen maar “permanent”
worden. Ik raad u zeker aan eens een bezoek te brengen aan
dit theater en als u geluk heeft mag u misschien wel eens
binnen kijken als er geen voorstelling is. Dan kunt u alles eens
goed in ogenschouw nemen.
En op de valreep is er nog een zeer mooi gebouw geopend:
De Cacaofabriek. Als u houdt van film, muziek, kunst, kortom
creativiteit dan bent u hier aan het goede adres. Al bij
binnenkomst ademt dit gebouw artistieke creativiteit. Dit is
de culturele meltingpot waaraan Helmond en omgeving zo’n
behoefte hebben. De Cacaofabriek gaat een grote toekomst
tegemoet.
P.S. vergeet niet een doosje Helmondse bonbons te kopen
………. een tropische verrassing!
Joan Damen, Raadslid VVD
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Dierdonk Golfkampioenschap 2014
Na een geslaagde try-out in mei 2013 kondigen wij
met gepaste trots de tweede editie van het “Dierdonk
Golfkampioenschap” aan.
Een Stableford Golfwedstrijd over 18-holes uitsluitend
voor inwoners van onze prachtige wijk. Op zondag 25 mei
aanstaande krijg je de gelegenheid je sportief te meten met
andere enthousiaste golfers uit Dierdonk.
De locatie is: “Golfbaan Stippelberg” in Bakel. De 18-holes
Championship Course kenmerkt zich door glooiende fairways,
heideplanten en waterpartijen waarbij de wind vaak een
bepalende rol speelt. Kortom: voor elke golfer een ware
uitdaging. Na afloop van het sportieve gedeelte genieten wij
op informele basis van een luxe BBQ.
Om deel te nemen aan de wedstrijd ben je inwoner van
Dierdonk en minimaal in het bezit van een golfvaardigheidsInschrijfformulier

Naam deelnemer:

_____________________

Mobiele nummer:

_____________________

bewijs. Het aantal deelnemers aan deze golfdag is beperkt,
dus verzeker je snel van een startbewijs. Vul onderstaand
inschrijfformulier in en verstuur het uiterlijk 1 mei 2014 aan
mark@nicoberkers.nl.
Kosten voor de geheel verzorgde dag bedragen € 97,50
inclusief 18 holes greenfee, baancatering, borrel, drankjes en
luxe BBQ. Ben je al lid van Golfbaan Stippelberg, dan betaal je
slechts € 52,50.
Programma zondag 25 mei:
- 14.30 uur ontvangst met koffie en lekkernij en gelegenheid
tot inslaan
- 15.00 uur vertrek van alle wedstrijdflights
- 17.00 uur baancatering
- 19.30 uur borrelen en gelegenheid tot opfrissen
(kledingadvies: casual)
- 20.00 uur prijsuitreiking
- 20.30 uur aanvang BBQ
- 22.30 uur afsluiting van de golfdag

Persoonlijk e-mailadres: _____________________

Word jij de tweede OS-Dierdonk Golfkampioen?
Wij gaan op 25 mei de sportieve uitdaging met je aan!

Officieel handicap:

Hartelijke groeten, het organisatiecomité.

_______ (bij GVB vul je in 36)

0 Bijdrage € 97,50
Deelname:
Lid Golfbaan Stippelberg: 0 Bijdrage € 52,50
0
Lid OS-Dierdonk:

Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door Ondernemers Sociëteit Dierdonk. Een
keur aan maatschappelijk betrokken ondernemers uit onze wijk Dierdonk!
Voor informatie: Mark Verkoelen, Arcenlaan 4, 5709 RA Helmond. M:+31653244845.

Tafeltennis
Zin om 1 keer per week te tafeltennissen in Dierdonk?
Wie weet is dat binnenkort mogelijk.
Het plan is om enkele tafeltennistafels aan te schaffen
en op dinsdagavond in de gymzaal te starten met een
tafeltennisclub.
Kortom, als u interesse heeft om op dinsdagavond
te tafeltennissen, stuur dan a.u.b. een mail naar
secretariaatwijkvereniging@dierdonk.eu . Wij houden u op
de hoogte van de aanmeldingen, de geplande startdatum en
tijdstip.
Bestuur van wijkvereniging Dierdonk
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Onze busreis naar Zwolle en Hattem
Op 13 mei vertrekken we om 08:30 uur vanaf de parkeerplaats
bij Albert Heijn naar Zwolle en Hattem. Als de voortekenen
ons niet bedriegen zal deze reis weer volledig uitverkocht
zijn. U mag uiteraard altijd informeren of er nog plaatsen zijn.
Daarvoor belt u het telefoonnummer 512.516.
In de Gazet van mei zullen we het gedetailleerde programma
van deze dag publiceren.
Zwolle is de hoofdstad van de provincie Overijssel en hoort
bij de Hanzesteden. Zij vormden een verbond waardoor de
handel kon floreren. Wat effect betreft, kan een vergelijk
gemaakt worden met de huidige Europese Unie. Het resultaat
laat zich nu nog zien in de rijke architectuur van de stad.

Het oude gedeelte wordt omsloten door een grachtenstelsel.
Ze vormen een hoekig patroon. Kenmerkend voor een
oude vestingstructuur. Tijdens onze rondvaart door de
stadsgrachten kunnen we daar kennis van nemen.
Van de oude stadspoorten rest nu nog de Sassenpoort:
Een indrukwekkend bouwwerk dat kenmerkend is voor
Zwolle. Dit geldt ook voor de Peperbus, de toren van de
katholieke kerk. Ook de moeite van het bekijken waard is de
Michael kerk. Tijdens de reformatie is deze overgegaan in
protestantse handen. In de 90er jaren is deze kerk schitterend
gerestaureerd. Jammer genoeg is alle opsmuk die bij een
renaissance kerk hoort verloren gegaan.
Als tijdens ons bezoek het weer wat tegen zit, is een bezoek
aan het museum De Fundatie zeker de moeite waard.
De deelnemers aan onze reis ontvangen desgewenst een
routebeschrijving die hen door de karakteristieke delen van
deze mooie stad voert.

In 1972 werd aan Hattem, ook een oude Hanzestad, het
predicaat beschermd stadsgezicht toegekend.
Het stadsbestuur heeft in de loop der jaren veel geld gestoken
in de daadwerkelijke bescherming en verbetering van het
stadsgezicht.
De historische binnenstad herbergt vele monumenten.
Dominerend in het stadsgezicht is de Grote Kerk, ook wel
Andreaskerk genaamd. Het marktplein ademt een sfeer
van oudheid: de aan dit plein staande panden zijn allemaal
fraai gerestaureerd, met als blikvanger het stadhuis dat
werd gebouwd in 1619 en volgende jaren. De zeer grondige
restauratie van het stadhuis is in 1979 voltooid.
Hoe bijzonder is het oude Hanzestadje Hattem eigenlijk?
Dat willen wij u hier graag in vogelvlucht vertellen, want
er is teveel om op te noemen. Als u om u heen kijkt, merkt
u aan alles dat Hattem een historische stad is met een
indrukwekkende geschiedenis. Ons gezelschap wordt
verdeeld in twee groepen die onder leiding van gidsen kennis
kunnen maken met Hattem. Zij kunnen u alle informatie
geven. En vraag dan ook eens naar de geheimzinnige Spaanse
graven, het Spijker Watervliedt en de oude watermolen,
historische bezienswaardigheden die midden in de bossen
van het landgoed Molecaten liggen. Nu we het toch over
de natuur hebben, Hattem is omringd door de prachtigste
natuurgebieden. Bij een eventueel vervolgbezoek leiden de
wandel- en fietstochten u onder meer door de uitgestrekte
uiterwaarden langs de IJssel, de bosrijke Noord Veluwe
en het polderlandschap in het Noorden. Ook kunt u een
vaartocht boeken of zelf actief zijn op het water van de IJssel
of het Apeldoorns Kanaal. Hattem biedt volop mogelijkheden
voor de actieve en passieve recreant. Kunst, cultuur Het
paradepaardje van Hattem zijn de musea: Het Voerman
Museum Hattem, het Anton Pieck Museum en het Nederlands
Bakkerijmuseum. Winkelen in Hattem is een feest! Parkeren is
nog gratis, denkt u alleen even aan uw blauwe parkeerkaart
die in het centrum nodig is. Hattem kent veel kwaliteitswinkels
op allerlei gebied, waar u terecht kunt voor een goed advies,
persoonlijke aandacht en een bijzonder assortiment. Winkels
waar men nog de tijd voor u neemt. En wist u dat Hattem meer
dan 30 horecagelegenheden heeft? Er is in alle prijsklassen el
iets leuks waar u kunt lunchen, dineren of even bijkomen.

Activiteiten april:
Elke woensdagmorgen van 10:00 uur tot 12:00 uur Koersbal i
Elke donderdagmorgen van 10:00 uur tot 12:00 uur
Computerinloop beide in Parkzicht
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FIETS REPARATIES
Alle reparaties aan uw ﬁets vakkundig
uitgevoerd, maak een afspraak:
Ook verkoop van 2e hands ﬁetsen.

 0492 - 55 94 28 / 06 - 481 91 606
Edwin Raats
Damhertlaan 27
Helmond - Brouwhuis
Gratis haal- en brengservice voor Dierdonk!

Schoolstraat 25
5761 BV Bakel
Telefoon 0492-343878
HENK HUIJSMAN
O P T I E K

Optiek
mode
op z’n
best
Oogmeting
+
Reparaties
GRATIS

Voor BRILLEN en CONTACTLENZEN
Geopend: dinsdag t/m zaterdag

Elektrisch
verstelbaar
160x200
compleet
nu

1695,=

Nieuw: Caresse boxsprings

15 jaar Wijkvereniging Dierdonk.
Er is een budget voor buurtinitiatieven
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De Wijkvereniging Dierdonk bestaat dit jaar 15 jaar. Om dit te
vieren is onder andere het volgende bedacht:
Wijkbewoners die in 2014 met elkaar iets willen organiseren
zoals een barbecue of spelmiddag of .......... kunnen van de
wijkvereniging een financiële bijdrage krijgen.
Deze bedraagt € 13,50 per gezin dat lid is van de
wijkvereniging. (Bewoners die nog geen lid zijn, kunnen dat
eerst worden. Het lidmaatschap kost € 13,50 per jaar per
gezin).
Wilt u in aanmerking komen voor de bijdrage, stuur dan een
mail naar secretariaatwijkvereniging@dierdonk.eu.
Verras ons met vele, leuke buurtinitiatieven. Mochten er
teveel aanvragen binnenkomen, dan behouden wij ons het
recht voor om de inschrijving te sluiten.
Succes met de organisatie.
Bestuur van wijkvereniging Dierdonk

Pruuvement in Dierdonk
Beste Dierdonkers,
Misschien heeft u het gemist maar dit is de tweede oproep
om een Pruuvement in Dierdonk op te richten en we zoeken
enthousiaste hobby koks of gezelligheidskokers.
Het idee is eenvoudig. Bent u goed in het maken van soep, het
bakken van koekjes of cup cakes, Indische gehaktballetjes, een
fantastische vruchtensalade of iets anders wat verrukkelijk
smaakt? En u wilt deze smaak delen met anderen? Dan bent u
de persoon die wij zoeken! Natuurlijk mogen het wijkgebouw
en horeca hier ook een rol in spelen. Ook personen die nog
maar net gestart zijn met het beoefenen van de kookkunst
roepen wij nadrukkelijk op om mee te doen. En natuurlijk zijn
de kinderkoks onder ons ook van harte welkom.
Het doel is als volgt:
Op een nader te bepalen datum (eerste optie is op zondag
tijdens de dierdonkdagen, van 13:00 tot 17:00 uur, deelt u
gratis uw zelfgebakken (mini) koekjes, soepje of balletje uit
aan iedereen die voorbij komt wandelen. Op een klein tafeltje
of marktkraampje liggen de producten warm of koud, zoet
of hartig. De route wordt in nader overleg met de bewoners
en stichting dierdonkdagen
gekozen.
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De planning tot nu toe:
1. In de Gazet 2014 komt deze oproep
2. Februari/maart: eerste vergadering van PiDkookenthousiasttelingen
3. Maart/april: overleg met wijkraad; stichting dierdonkdagen
4. April/mei: website?
5. September “Pruuvement in Dierdonk”
Wat vragen wij?
Enthousiaste medebewoners / vrijwilligers die voornemens
zijn om deel te nemen aan het “Pruuvement in Dierdonk”.
Graag een e-mail voor 15 april 2014 naar fja.lier@gmail.com
Natuurlijk denken wij aan duurzaamheid en het opruimen van
eventuele afval.
Meer informatie volgt in de volgende Gazet. Wij geloven zeker
dat er voldoende mensen in Dierdonk zijn met verborgen
talenten en nog meer mensen die het leuk vinden om, op een
verloren zondagmiddag, andere mensen te verleiden met hun
kookkunsten.
Met vriendelijke groeten en een fijne dag,
Niek de Jongh, François Lier
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René Wijnaerts …
Wil je meer weten over onze club kijk dan
op onze website www.fotodier.nl of mail
naar david_otten@hotmailmail.com

‘s Morgens in alle stilte en vroegte vertrekt René om diep
voorovergebogen te speuren naar… Ja, naar wat? Ik denk
dat de meesten van ons niet op het idee zouden komen.
René wel. Al van jongs af vindt hij ze: de kleine dieren en
planten in ons bestaan.
k verwachtte van zo’n groot, stevig mens, niet één, twee, drie
deze voorliefde voor de natuur en zijn hobby om deze diertjes
op macrofoto tot kolossale grootte te brengen.

Strabrechtse Heide; Rene Wijnaerts in alle stilte op zoek.
foto van Peter Kanters

Spanje: mier met bladluis
René ontdekte de fotografie in de jaren ‘70 als bijvak tijdens
zijn opleiding. Volgens zijn vrouw Fanny dook hij al op zijn
17de of 18de jaar in zijn doka. Het onderzoeken van en werken
met een balgapparaat op zijn camera en in de donkere kamer
met zijn vergroter (Opemus 4) werd een hobby. Hij begon
met zwart-wit en later ging hij over op kleurfotografie. Zijn
zus gebruikte hij als ‚proef spin’. Een foto van het lijf van een
spin met het hoofd van zijn zus: als try-out. Nu is deze hobby
uitgegroeid naar professionele digitale macrofotografie en
Spanje: bloem met tegenlicht
maakt René met veel geduld en passie zijn macrofoto’s.
Volgens René maakt hij zo zijn hoofd leeg.

Babant: Ijsvogel
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René geeft surflessen op Berkendonk en in het verlengde van
zijn talent voor fotografie geeft hij een korte cursus fotografie
aan mensen die het surfen op foto willen vastleggen. Deze
cursus kan volgens mij ook in onze eigen club Fotodier zinvol
zijn.
Laten we nu nog even gaan genieten van een paar prachtige
opnamen van René.

Nieuwsblad voor Dierdonk

Sherlock Holmes van onze fotoclub
liggen. Fotodier wil in elke Gazet 1 tip geven over fotografie.
Bij een goede foto ziet iedereen meteen dat ie gelukt is. Maar,
waarom is de foto gelukt? Een groot deel van een geslaagde
foto is de compositie. Oftewel, wat staat waar op de foto.
Voor fotografie wisten de oude Meesters al van de regel van
derden. Veel landschapschilders gebruiken deze regel omdat
het meestal een prettige kijk op het schilderij geeft. De regel
gaat als volgt. Verdeel denkbeeldig je afbeelding in 3 rijen en 3
kolommen. Leg op een van de 4 kruispunten, het onderwerp.
Bij portretfotografie kan dat een oog zijn, bij een foto van
deze libelle kan dat het midden van het diertje zijn.
Met een beetje oefenen maak je op deze manier een mooie
foto met een goede compositie. Veel fotoplezier en tot
volgende keer. Wil je meer informatie over Fotodier, kijk dan
op www.fotodier.nl

Spanje: Dolkwesp

Spanje/Marina d’Or: Koninginnenpage. Witte vlinder op
vuilnisbelt, mooie tegenstelling

Foto van René, Gele Libelle
Met dank aan René

Namens clublid Fotodier Jose Luijten

Fotodier tip van Steven Langewouters
Iedereen maakt wel eens een foto. Op vakantie, op een
Iedereen maakt wel eens een foto. Op vakantie, op een feestje
of van je (klein)kind. Soms lukt dit meteen, soms is de foto
niet zo geslaagd. Dit kan aan heel veel verschillende dingen
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Kinderdagverblijf De Bereboot presenteert..
Musical START!

Vanwege het grote succes van de afgelopen jaren, zijn
we weer volop bezig met de voorbereidingen en de
repetities voor een musical en wel de musical: “START”.

Deze musical wordt uitgevoerd door de kinderen van de
buitenschoolse opvang (BSO) en zal plaatsvinden in mei 2014 .
Binnenkort krijgt u meer informatie van ons, maar we kunnen
alvast aangeven dat u allemaal van harte welkom bent om te
komen kijken!

Musical START:
Met de musical START nemen we een kijkje in het Olympisch
dorp. Niet alleen de sporters maar ook de bewoners hebben
hard getraind en gáán ervoor. Dit wordt de happening van het
jaar.
Daar komen de fakkeldragers. Maar, zijn zij niet wat vroeg?
Geen paniek, het vuur is veilig in dit dorp. De twee louche
eigenaren van de souvenirwinkel denken hier heel anders
over. Het Olympisch vuur? Dat is handel!
Ondertussen komen ook alle sporters en begeleiders aan in
het dorp. Er gebeurt van alles. De roeiers zijn hun mascotte
vergeten, de media krijgt lucht van de gestolen fakkel, er
bloeien liefdes op en er wordt natuurlijk hard getraind. Zou
alles nog op tijd goed komen? Uiteindelijk heeft iedereen
natuurlijk maar één missie: START, let the games begin!
Wij hopen u allemaal te zien!
BSO Team, De Bereboot

Wijkraad zoekt versterking!
Voelt u zich maatschappelijk betrokken met uw wijk?
Heeft u per week nog enkele uren beschikbaar?
Bent u geïnteresseerd in een maatschappelijk en
bestuurlijke functie?
Heeft u ideeën en u weet niet waarheen ermee?
Wilt u verandering en verbetering?
Meldt u dan aan voor een functie bij de wijkraad en
gezamenlijk maken wij uw ideeën realiseerbaar!
secretariaatwijkraad@dierdonk.eu
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Waar is Dierdonk op internet?
De wijkbewoners worden maandelijks geïnformeerd via dit
wijkblad, de Gazet. Wilt u ook digitaal op zoek naar Dierdonk,
surf dan naar de website www.dierdonk.eu
Deze website is de enige officiële website van Dierdonk. Deze
website is namelijk een gezamenlijk initiatief van de wijkraad
en wijkvereniging. Zij beheren de site en zorgen ervoor dat u
(bijna) alle informatie over onze mooie wijk kunt (na)lezen.
Met name de homepage met het nieuws wijzigt regelmatig
zodat u snel de nieuwtjes en activiteiten kunt vinden. Ook
kunt u via de link Gazet ons wijkblad, elke maand na de
bezorgingdatum van de Gazet, digitaal (na)lezen.
Heeft u vragen aan de wijkraad of de wijkvereniging? Heeft
u informatie die u graag op de website zou willen zien? Stuur
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dan een mail naar secretariaatwijkvereniging@dierdonk.eu
of secretariaatwijkraad@dierdonk.eu. Mocht u het verschil
niet goed weten: de wijkvereniging richt zich met name op
de activiteiten in de wijk. De wijkraad is meer gericht op de
faciliteiten.
Een nieuw initiatief in Helmond is de wijkkalender. In veel
wijken is de wijkkalender al te raadplegen. Ook de wijkraad en
wijkvereniging gaan activiteiten toevoegen aan deze kalender
die via www.dierdonk.eu te raadplegen is.
Kortom, bezoek onze site en blijf op de hoogte van wat er
speelt in Dierdonk.
Bestuur van Wijkvereniging Dierdonk
Bestuur van Wijkraad Dierdonk
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laat u verrassen in onze prachtige showroom
EEN VERTROUWD ADRES VOOR HET
PLAATSEN OF LEVEREN VAN
COMPLETE BADKAMERS EN TEGELVLOEREN
Mierloseweg 288

•

Helmond

•

CosCom

ICT Service aan huis en op de zaak.

Indien reparatie op locatie niet mogelijk dan haal en breng service
( geen voorrij en/of vervoers kosten binnen Helmond en regio )

Computer reparatie, verkoop,
netwerk aanleg en webdesign

Corstiaan Stoeffe

info@coscom.nl
www.coscom.nl

Torteltuin 9
5754 HA Deurne
Nederland
0493 - 842607

0 4 9 2 - 5 4 4 76 4

•

www.bbtegels.nl

Een prestatie!
De haan komt in het kippenhok en sjouwt een struisvogelei naar binnen.
Hij zegt:"Dames, ik wil niet
vervelend doen, maar ik wil
jullie toch eens laten zien
wat men elders zoal presteert."

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 •

18e Dierdonkweekend 5-6 en 7 september
HET LAATSTE NIEUWS OVER HET WEEKEND
Op vrijdagavond na de kinderdisco start voor de eerste keer
Dierdonk’s Got Talent. De talentenjacht voor jong en oud waarbij
gestreden gaat worden om een trofee en de eeuwige roem.
Stichting Dierdonkdagen zoekt talent voor

Dierdonk’s Got Talent

Voor Dierdonk’s Got Talent is de stichting Dierdonkdagen
op zoek naar talent woonachting in de wijk Dierdonk. Dat
talent kan van alles zijn. Van jongleur tot zanger, van danser
tot vuurspuwer, van komiek tot muzikant: iedereen kan zich
opgeven van jong tot oud!
Denk jij op overtuigende wijze jouw talent neer te kunnen
zetten die de jury van Dierdonk’s Got Talent kan overtuigen
en het Dierdonkse publiek kan overdonderen? Grijp dan nu je
kans en meld je aan voor Dierdonk’s Got Talent. Deze avond
zal plaatsvinden op vrijdag 5 september 2014 in de feesttent
aan de Kromme Geer. Aanvang om 21:00 uur.
Laat voor 1 juli 2014 weten welk talent jij bezit.
Inschrijven kan bij Annemarie Dolmans, bij voorkeur via
mail: annemariedolmans@hotmail.com of via onderstaand
inschrijfformulier, in te leveren bij Annemarie Dolmans,
Waterleliesingel 23. Annemarie is eventueel te bereiken
onder telefoonnummer 06-50616128.
Naam: ……………………………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………………
Telefoonnummer: …………………………………………………………….
E-mail: ……………………………………………………………………………
Talent: ……………………………………………………………………………
Aantal personen:………………………………………………………………
Leeftijd:…………………………………………………………………………….
Verder zal de samenwerking met de wijkvereniging nog verder
worden geïntensiveerd omdat zij dit jaar 15 jaar bestaan en
dit heuglijke feit willen vieren tijdens het Dierdonkweekend.
Wat dit aan extra festiviteiten op gaat leveren zal in de
komende maanden duidelijk gaan worden. In ieder geval zal
de hardloop wedstrijd, die verplaatst wordt naar de zaterdag
middag, dit jaar het thema van een sponsorloop meekrijgen.
Samen met de wijkvereniging zullen we gaan bekijken welk
goed doel hiermee ondersteund zal gaan worden. Onder het
motto van wie jarig is trakteert wil de wijkvereniging een of
meerdere goede doelen mee laten genieten van het feit dat
zij dit jaar 15 jaar bestaan.
Voor wat de feestavond betreft zijn we er in geslaagd dezelfde
band van vorig jaar, No Exit, weer vast te leggen en samen
met de wijkvereniging zijn we ook weer op zoek naar een top
artiest die het hoogtepunt van de avond moet gaan worden.
Ook zal tijdens deze avond de winnaar van Dierdonk’s Got
Talent zijn of haar winnende act aan het aanwezige publiek
mogen vertonen.
Ook de wijkraad heeft alweer nieuwe ideeën om het weekend
nog aantrekkelijker te maken met o.a. plannen op het gebied
van sport en spel. Er wordt gekeken naar het idee van Helmond
Sport om een buurtvoetbal toernooi te gaan organiseren voor
alle wijken in Helmond waarbij op toerbeurt wedstrijden in
iedere wijk plaats vinden. De doelgroep voor dit toernooi is
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de jeugd van 12 t/m 16 jaar. We gaan kijken of het mogelijk
is de wedstrijden in Dierdonk (mits er natuurlijk animo voor
is) samen te laten vallen met het Dierdonk weekend. Dit zou
ons eigen minivoetbal toernooi, wat dit jaar in zijn totaliteit
op zondag gehouden gaat worden, een extra impuls kunnen
geven. We houden u hier over op de hoogte.
Het knutselen voor de kleintjes op de zaterdagochtend
blijft natuurlijk op het programma staan maar ook dit
onderdeel willen we van nieuwe ideeën gaan voorzien, het
moet natuurlijk voor zoveel mogelijk kinderen aantrekkelijk
blijven. Het Street golf toernooi in de middag is nog steeds
groeiende en mag jaarlijks op een toenemend aantal
deelnemers rekenen. Ook hier gaat een kleine aanpassing
plaats vinden. Aangezien de afgelopen 3 jaar de trofee door
dezelfde winnaar is bemachtigd en dus voorgoed bij hem op
de schoorsteen mantel blijft staan, hebben we besloten een
tweede trofee beschikbaar te stellen voor die deelnemers
die minder geoefende golfspelers zijn. We krijgen dan een
categorie geoefende golfers en een categorie ongeoefende
golfers. Zo heeft iedereen kans om in zijn eigen categorie te
winnen. Het is de bedoeling de hardloop wedstrijden naar de
zaterdagmiddag te verplaatsen. Het volleybaltoernooi blijft
uiteraard op de zondag gehandhaafd.
Verder zijn we nog aan het brainstormen over een activiteit
rondom het weekend waarmee we de mensen die van
puzzelen en quizzen houden een groot plezier zullen gaan
doen. Het plan omtrent dit idee begint steeds vastere vormen
aan te nemen zodat we u de definitieve versie in de volgende
Gazet hopen te kunnen onthullen. Verder zijn we bezig aan
een invulling voor de zondagmiddag die zich meer in de
tent zal gaan afspelen. We hopen dat uw interesse hiermee
gewekt is en dat u de datum van het aankomend weekend
alvast op de kalender markeert. Wij gaan verder met de
voorbereidingen voor het weekend en gaan er van uit dat we
u hierover de volgende maand verder kunnen informeren.
Met vriendelijke groet:
Ton, Jan, Hans, Annemarie, Roland en Hans
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Feestavond met een Duits Tintje
Wijkgebouw Parkzicht
i.s.m.
De Wijkvereniging Dierdonk
Heeft u vorig jaar april onze thema avond in Parkzicht niet
bezocht. Dan weet u niet wat u gemist heeft. Maar u krijgt nu
een herkansing en wel op zaterdag 12 april 20.30u aanstaande.
De avond heeft als thema feestavond met een Duits Tintje. De
muziek wordt op een prima wijze verzorgd door DJ Eric Brands
van BE Music die ook een aantal nummers live zal vertolken.
Uiteraard wordt u in de gelegenheid gesteld om, geheel
volgens Duitse traditie, uw glaasje gerstenat te nuttigen uit
een bijbehorende pul.

Onder het genot van een hapje en een drankje zal in een
gezellige ambiance weer een zeer gezellige avond voor alle
wijkbewoners vanaf 18 jaar georganiseerd gaan worden in
ons eigen wijkgebouw Parkzicht. Uit de voorgaande edities
van een dergelijke avond is gebleken dat een thema avond
door de aanwezige bezoekers erg op prijs gesteld werd.
Wij als organisatoren hopen dan ook op een grote toeloop
zodat onze inzet niet voor niets is geweest. Ons streven is
een dergelijke avond minimaal 2 maal per jaar voor u te
organiseren om te proberen een zo groot aantal mensen uit
de wijk in contact met elkaar te brengen om zodoende de
saamhorigheid in onze wijk Dierdonk te bevorderen.
Gratis 2 consumptiebonnen voor leden van de wijkvereniging
zie blz 30.

De Druppel Van Dierdonk!
In Dialoog met Dierdonkse (Hang)Jongeren!
Het is bekend dat de Dierdonker jeugd elkaar graag opzoekt
bij het ronde veldje (de druppel) aan de Kromme Geer.
De omwoners vonden dit in eerste instantie niet erg zolang
men er maar geen hinder van ondervond. De groep werd groter
en groter, waardoor men te maken kreeg met een toename
van geluid- en afvaloverlast. Verschillende instanties hebben
zich met de situatie bezig gehouden, waaronder de politie,
onze wijkagent, het Jongerenopbouwwerk van BJ Brabant
en het Jongerenwerk van de Lev groep met de bedoeling de
overlast te beperken maar ook om de leefbaarheid van deze
jongeren te verbeteren.
Omdat Dierdonker jongeren (denk ik) ook recht hebben op
een eigen plek, heeft men momenteel deze locatie aan ‘de
druppel’, uitgekozen als voorlopig ontmoetingspunt. Om geen
kwaad bloed bij de omwonenden te zetten heeft één van de
jongeren mij het voorstel gedaan om hierover in dialoog te
gaan. “Samen met de omwonenden van de druppel, moeten
we toch tot een oplossing kunnen komen” vertelde hij. De
omwonenden stonden hier heel positief tegenover en de
groep jongeren die mee wilde participeren, waaronder ook
leden van de Jongerenwijkraad, werd steeds groter.

Werkend naar de welbekende Win/Win situatie. Als we
elkaars situatie beter begrijpen, durven we elkaar hier ook
over aan te spreken.

Het gesprek vond plaats op donderdag 13 februari 2014 en het
verliep zodanig goed, dat er na afloop wederzijds begrip was
voor elkaars problemen. Er werden zelfs vervolgafspraken
gemaakt, met als onderwerp, “hoe gaan we met respect met
elkaar om, zonder elkaar tot last te zijn!”

met vriendelijke groeten,
Geoffrey Lemmens
Jongerenopbouwwerker
Bijzonder Jeugdwerk Brabant
Dierdonk, Rijpelberg, Brouwhuis en Brandevoort
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Door dit gesprek tussen de bewoners en de jongeren te
initiëren, is er een verbinding gecreëerd waardoor er begrip,
tolerantie en een verbeterd leefklimaat voor beiden is
ontstaan.
Hopende op een vervolg dialoog,
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Kindervakantieweek 2014
De 21ste kindervakantieweek voor de
kinderen uit de Rijpelberg, Brouwhuis
en Dierdonk wordt georganiseerd. Wij
zijn druk met de voorbereidingen om
het een bijzondere week te maken.
Schrijf daarom alvast in je agenda dat
dit van 18 t/m 22 augustus 2014 zal
worden gehouden.
Het thema dit jaar is: TE LAND, TER ZEE
EN IN JE PORTEMONEE.
Inschrijven kan nog op 1 en 9 april 2014
tussen 19:30 en 21:00 in Wijkhuis de
Brem, Rijpelplein 1.

lidmaatschap eindigt automatisch op 31
december 2014. Donateurslid worden
kan tegelijk met de inschrijving voor
activiteiten.
Op www.kindervakantievertier.nl vind
je meer info over het programma en
natuurlijk kun je hier ook vast het
inschrijfformulier invullen en uitprinten.

Dit jaar kun je voor het eerst ook als
groep inschrijven. Kijk hiervoor op onze
website.
Dus schrijf je in, want jullie doen toch
ook mee? En kijk vast rond voor een
enthousiaste leiding voor op je groepje
zodat de week nog leuker wordt.
Stichting KinderVakantieVertier

Het inschrijfgeld voor donateursleden is
€ 30,- voor niet donateursleden € 37,50.
Het donateurslidmaatschap kost € 5,voor het jaar 2014. Hiervoor worden
door het jaar heen meerdere activi
teiten in vakanties georganiseerd. Het

Informatieavond over de Dierdonkse woningmarkt
donderdag 24 april in SCC Parkzicht
De laatste jaren zijn de ontwikkelingen op de woningmarkt
een actueel gespreksonderwerp op iedere verjaardag, feestje
of andere bijeenkomst. Wat is hier nu van waar? Hoe zit
dat specifiek in Dierdonk? Wat eist de markt? Waar is vraag
naar? Dit zijn allemaal vragen die op zo’n moment de revue
passeren. Wij kunnen al deze vragen beantwoorden!

op voor deelname! Dit doet u middels het sturen van een
e-mailbericht naar alwin@woonplezier.nl
Tot donderdag 24 april aanstaande!
Broeckx-Praasterink Makelaars

Broeckx-Praasterink Makelaars nodigt u daarom van harte
uit op donderdag 24 april 2014 om 19:00 uur in Sociaal
Cultureel Centrum Parkzicht (Dierdonkpark 6). Op deze
‘Informatieavond over de Dierdonkse Woningmarkt’
zullen wij een uitgebreide presentatie houden over de
woningmarktontwikkelingen en komen alle bovengenoemde
gespreksonderwerpen aan bod.
Heeft u zin om geheel vrijblijvend deel te nemen aan deze
informatieavond, geef u dan VÓÓR UITERLIJK 4 April A.S.
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LENTEACTIE
SPORT JE FIT!

2 maanden
onbeperkt sporten
Squash, Fitness, Groepslessen
( o.a. Zumba, Spinning)

Voor slechts

€ 49,50

- Geen inschrijfgeld. U was in 2014 geen lid van Sport Citadel!
- Inschrijven voor deze actie kan tot 30 april

SPECTACULAIRE
SQUASHAANBIEDING
8x een half uur squash en een
squashracket (dat mag je houden)
voor slechts € 49,95 p/p.

TE HUUR RUIMTE

IN SPORT CITADEL
(ca. 30 m2)

Geschikt voor beautysalon, kapper, diëtist,
pedicure, massage, nagelstylist, enz.
Voor meer informatie zie achterzijde van de flyer.

Spinni
g, Sq
ash, Fitn
ss, Steps,
Spinning,
Squash,
Fitness,
Zumba, Powerkick, Body lift,
Fysiotherapie, Hip Hop,
éDé Danceballet, D
ts,
DéDé
Darts,
Tae
w n-Do
TaeKwon-Do

Het is vandaag Koningsdag

Jasper en Sanne gaan naar de braderie
in het dorp met hun moeders. Ze zitten
te wachten op de bank. Ze hebben
een kroon op hun hoofd. Die hebben
ze gemaakt in de kleuterklas. Hij is
van papier met oranje glitters erop
geplakt.‘Ik ben een koning en jij bent
een prinses’, zegt Jasper.‘Nee, ik ben
een koningin. Kijk maar ik heb een
kroon’, zegt Sanne. Jasper pakt de kroon
van Sannes hoofd. ‘Nu niet meer’, zegt
Jasper. Sanne wordt boos en wil de
kroon terug. Maar Jasper springt van de
bank. Hij rent door de kamer en roept:
‘Je bent een prinses’. Sanne springt ook
van de bank en rent Jasper achterna.
Jasper let niet goed op en gooit een
vaas met bloemen van de tafel. Een
grote plas water ligt op de grond. De
moeders van Jasper en Sanne horen het
lawaai in de keuken. Jaspers moeder
komt de kamer binnen en vraagt: ‘Wat
is hier aan de hand?’ ‘Jasper heeft mijn
kroon afgepakt en ik ben geen prinses’,
zegt Sanne. Jaspers moeder ziet de vaas
met de bloemen op de grond. ‘Nou, het
is wat moois. Het is dat de koning jarig
is en ik niet boos kan worden. Jasper
geef Sanne haar kroon terug’. Jasper is
geschrokken en doet wat zijn moeder
zegt. ‘Gaan we nu naar het dorp. Ik wil
geschminkt worden’, zegt Sanne. ‘Ik
niet, ik wil op het springkussen’, zegt
Jasper. ‘We ruimen eerst de vaas op en
dan gaan we’, zegt Jaspers moeder.
In het dorp is het gezellig. Er staan
allemaal kraampjes in de dorpsstraat.
Je kunt er van alles kopen: poppen,
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snoepgoed, sokken en breiwol. En
er zijn ook kinderen die een kleedje
op de grond gelegd hebben. Op
dat kleedje liggen: oud speelgoed,
serviesgoed,
stripboeken,
een
blikken speelgoedtrommel. Allerlei
tweedehandsspullen die de kinderen
thuis van zolder hebben gehaald. Jasper
ziet een rode brandweerauto liggen en
pakt hem op. ‘Voor vijftig eurocent mag
je hem hebben’, zegt een meisje. ‘Mam,
mag ik hem hebben?’ vraagt Jasper.
Jaspers moeder vindt het goed en geeft
het meisje het geld. Maar nu wil Sanne
ook wat hebben. Ze ziet een pop en
wijst ernaar. Het meisje zegt: ‘Die is
een euro’. Sannes moeder geeft een
euro. Blij lopen Jasper en Sanne weer
verder. Ze blijven met z’n allen staan
bij een jongen die op een dwarsfluit
‘Lang zal ze leven’ speelt. ‘Dat doet hij
heel goed’, zegt Sannes moeder en
gooit vijftig eurocent in een mandje
op de grond. Jasper steekt zijn tong uit
naar de jongen en zegt: ‘Ik vind er niks
aan’. Maar de jongen speelt al weer een
ander liedje.
Ze zijn op een pleintje aangekomen.
Daar staat een groot springkussen.
En er is een kraampje waar je je kunt
laten schminken. Jasper geeft zijn rode
brandweerwagen aan zijn moeder.
‘Ik wil op de springkussen’, zegt hij.
‘Ik ook’, zegt Sanne en geeft de pop
aan haar moeder. ‘Jij wilde niet op de
springkussen’, zegt Jasper. ‘Maar nu
wel’, zegt Sanne.
‘Ik heb een veel beter idee. Op de
springkussen kunnen jullie niet met
die kroon op je hoofd. Jullie moeten je
eerst laten schminken. Dan staat dat
extra feestelijk als jullie voor de koning
gaan springen’, zegt Sannes moeder. Dat
vinden ze allemaal een goed idee. Jasper
en Sanne rennen naar het kraampje toe.
Twee meisjes schilderen bij een paar
kinderen een paar vlaggetjes op hun
wangen. ‘Dat willen wij ook’, roepen
Jasper en Sanne. ‘Straks mogen jullie’,
zegt Sannes moeder. Eindelijk zijn Jasper
en Sanne aan de beurt. ‘De vlaggen
op jullie wangen staan leuk bij jullie
kroon’, zegt een van de meisjes. ‘Die
gaat straks af. We gaan heel, heel hoog
springen voor de koning’, zegt Jasper.
Het meisje lacht en zegt: ‘Dan ziet hij

jullie misschien wel’. ‘Ja, wij springen
helemaal tot boven zijn paleis’, zegt
Jasper. ‘Toe maar. Dat is nog eens een
verjaardagscadeau’, zegt het meisje.
Als Jasper en Sanne geschminkt zijn,
betalen de beide moeders de meisjes.
Jasper en Sanne rennen naar het
springkussen. Ze kijken naar de kinderen
die de lucht in springen. Er valt er een
op z’n billen. Een ander laat zich op z’n
buik vallen. Jasper en Sanne geven hun
kronen aan hun moeders. ‘We lijken
wel hun lakeien vandaag. We dragen
van alles voor ze en we moeten ook nog
betalen’, zegt Sannes moeder. ‘Ja, het
zijn vandaag koninklijke kinderen met
die kronen en vlaggen op hun wangen’,
zegt Jaspers moeder. Jasper en Sanne
springen zo hoog als ze kunnen. Na
een poosje zijn ze erg moe van al dat
springen. Ze gaan van het springkussen
af en lopen naar hun moeders toe.

‘Zo, uitgesprongen. Dan gaan we een
lekkere suikerspin halen’, zegt Jaspers
moeder. ‘Jaaa’ roepen ze alletwee
tegelijk. Ze lopen weer terug naar de
braderie. Bij een kraampje kopen ze vier
suikerspinnen. Ze vinden een bankje en
gaan gezellig zitten snoepen. Jaspers en
Sannes haar zitten na een tijdje onder
de suikerspin. ‘Jasper en Sanne met
hun roze pruiken van suikerspin’, zegt
Sannes moeder.
‘Ja, als de koning jullie zo ziet kan hij
jullie wel opeten’, zegt Jaspers moeder.
‘Neee, wij zijn geen suikerspinnen. Wij
zijn koning en koningin’, roept Sanne. ‘Ik
ben koning suikerspin’ zegt Jasper. ‘Kom
koning suikerspin. We gaan weer eens’,
zegt Jaspers moeder. Met z’n vieren gaat
het feestelijke gezelschap naar huis.
Ze zwaaien nog naar de jongen met de
dwarsfluit. Die bergt zijn dwarsfluit op
voor de volgende Koningsdag.
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Kleurplaat

Oplossingen op pag 31.
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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
~APPLAUSE PRODUCTIONS~
Arcenlaan 22, 5709 RA, Helmond, 0492-556531,

06-13428098

www.apverhuur.nl

"ALLES VOOR EEN COMPLEET FEEST TEGEN ZEER SCHERPE PRIJZEN"

Zomaar een greep uit ons grote assortiment……

3,5 meter: €.35 / 4,5 meter: €.45

Schoonheidssalon

yentill

Aanbieding

ch onheid
peci li e
Partytenten: 3*3, 3*6, 4*4, 4*8
M

April 2014

y van uren
Kalmoesbeek 13
5709 PV Helmond

Mini treatment van 25 minuten

voor € 22,50
Altijd leuk om te geven.....
en heerlijk om te krijgen!

i

Tenten, Statafels, Tafels, Stoelen, Barkrukken, Verl cht ng, Bestek, Serviesgoed, Glaswerk, Manden,
Warmhoud, Rode Lopers, Afzetpaaltjes/-Koorden, Marktkramen, Opblaasbare Abrahams & Sarah's,
Spr ngkussens, Skytubes, Serveerschalen, Verwarming, Decoratie, Verkoop, Koff e & Thee etc. etc.
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Cadeaubon vanaf € 10,00
e-mail: w.van.duren2@kpnplanet.nl

Nieuws van onze wijkagent
Inbraak in een auto
Uit een auto geparkeerd aan de Scho
venhorstweide is een navigatiesysteem
gestolen.
In deze editie van de Gazet een kleine
opsomming van politiezaken in onze
wijk:
Woninginbraken
Zaterdagavond 15 januari waren de
inwoners van een woning aan de
Zwanenbloemsingel het slachtoffer
van een inbraak. De inbrekers kwamen
binnen door op de eerste verdieping
een raam te forceren. De buit bestond
uit sieraden.
In het carnavalsweekend is Dierdonk
getroffen door een golf aan inbraken in
woningen. Vrijdag- en zaterdagavond
werd ingebroken in woningen aan de
Bleyenbeekdreef,
Coendersberglaan,
Dierdonkse Heide, Duindoornbeek,
Schaarsbergendreef, Varennadreef (2
adressen), Zonnedauwsingel en Zwanen
bloemsingel. De buit bestond ook hier
voornamelijk uit geld en sieraden. Uit de
garage van de beroofde woning aan de
Zonnedauwsingel werd een cyclocrossfiets van het merk Guerciotti weggenomen. Bij de meeste inbraken klommen
de inbrekers naar de eerste verdieping
om daar een raam of dakraam te forceren. In de bossen bij de Coendersberglaan werden later enkele gestolen
spullen terug gevonden. Deze spullen
zijn weer terug bij de eigenaar.
Ook het weekend na de carnaval vond
een inbraakpoging plaats, dit keer bij
een woning aan het Horstlandenpark.
Op de plaats en tijd van de inbraak is
een rode Hyundai Matrix gezien met het
kenteken BG-679-NU. Dit kenteken is
afkomstig uit Servië.

Vernielingen aan auto’s
Op een oprit bij een woning aan de
Coendersberglaan zijn twee auto’s
bekrast met een scherp voorwerp.
Ook een auto geparkeerd aan de
Wallsteyndreef werd bekrast. Voor de
eigenaar van deze auto is het inmiddels
de derde keer dat dit gebeurt. Een eige
naar van een andere auto deed even
eens aangifte van het bekrassen van zijn
voertuig.
Vernieling op de binnenplaats van de
basisschool
In de periode tussen 7 februari en 10
februari is een plexiglas dakplaat van de
fietsenstalling op de binnenplaats van
Basisschool Dierdonk vernield.
Aankoop sigaretten voor minderjarige
Een 18 jarige meisje kocht op 14 februari
een pakje sigaretten voor een 14 jarige
jongen. Ik heb beide kinderen hier op
aangesproken. Ook heb ik de ouders van
de jongen hierover geïnformeerd.
Baldadigheid
Op diverse plaatsen in de wijk zijn wo
nin
gen bekogeld met eieren. De ver
moedelijke daders zijn een paar jongens

op de fiets. Meldingen over eiergooien
blijven binnenkomen.
Brandstichting coniferen
Zondagavond 17 februari werd een
ni
ferenhaag in een tuin van een
co
wo
ning aan de Ockenburghpark in
brand gezet. Buurtbewoners blusten
de brand. Zondagavond 23 februari
werd omstreeks 21.15 uur brand ge
sticht in een grote conifeer die stond
in de voortuin van een woning op de
hoek Coendersberglaan - De Kromme
Geer. Buurtbewoners blusten de
brand, de brandweer heeft nageblust
Ik ben op zoek naar getuigen van deze
brandstichting, met name vier jongens
op de fiets die mogelijk meer hebben
gezien.
Blijf eventuele ver
dachte zaken en/of
bijzonderheden melden
via 0900-8844, per
mail of eventueel via
Meldmisdaad Anoniem.
Samen houden we onze
wijk veilig.
Uw wijkagent, Hein Albers

In de kerstvakantie was de zuidoosthoek
van onze wijk ook al het werkgebied
van het inbrekersgilde. Over de inbra
ken die toen plaatsvonden heb ik
verschillende inlichtingen gekregen.
Het Woninginbrakenteam Peelland is
bezig alle inlichtingen en informatie te
bundelen. We hopen hiermee de daders
op het spoor te komen.
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Dit was carnaval 2014

Carnaval 2014 zit er weer op. Naast
de avonden en middagen in de eigen
residentie hebben nog een avond
verzorgd voor de Vereniging Reuma
Actief de Peel, en Huize de Eeuwsels.
Verder zijn we naar Het Daupfist
geweest bij de Houtse Kluppels. Op
vrijdagochtend hebben de Rammetjes o.l.v. Jeugdprins
Werner d’n Urste het schoolcarnaval opgeluisterd en mocht
de school zich dit jaar ook verheugen op de aanwezigheid van
de Prins Ruurd Jan d’n Urste en zijn kopstukken. Vrijdagavond
de carnavaleske jeugddisco en op zaterdag hebben we
de Prinsen thuis opgehaald, om aansluitend naar de
sleuteloverdracht te gaan, waar zowel de kapel ,de dansgarde
en wijzelf op mochten treden op de opgestelde podia. Na
een geweldige gezellige KappellenPlusAvond hebben we
meegedaan aan de optocht, terwijl de overige leden op een
podiumwagen de optocht stonden te bekijken.

26

In onze residentie Parkzicht hebben we zowel op maandag en
dinsdag kindermiddagen gehouden met een andere invulling
dan we gewend waren. Voor het eerst in 50 jaar mochten de
ouders bij de kinderen in de zaal. Hiervoor werden wel de
glazen vervangen door plastic glazen, dit voor de veiligheid van
het kind. Op dinsdagavond hebben we dan afscheid genomen
van een geslaagd carnaval 2014. Na het askruisje te hebben
gehaald op woensdag hebben we van de feestzaal weer
een gymzaal gemaakt en alle overige zaken die aan carnaval
herinneren in de wijk opgeruimd. Foto’s zeggen vaak meer dan
1000 woorden, vandaar op deze pagina’s een foto impressie.
Meer foto’s vindt u op onze website www.rampetampers.nl.
Wilt u ook anderen laten genieten van een mooie carnaval
waarbij u zelf ook veel plezier aan beleeft wordt dan lid van
onze vereniging. Natuurlijk doen wij ook andere gezellige
dingen door het jaar heen. Meer info: secretariaat 0492517210 of secretaris@rampetampers.nl

Nieuwsblad voor Dierdonk

meer foto’s: www.rampetampers.nl
Gazet april 2014
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Eerste Koningsdag in Bakel weer groot feest

Terwijl Bakel zich opmaakt voor de
Bakel 1300 is Stichting Oranjefeesten
Bakel druk in de weer om op de eerste
Koningsdag op zaterdag 26 april a.s.
Bakel te trakteren op een geweldig
feest.

kunnen kinderen t/m 12 jaar hun speel
goed of eigengemaakte artikelen ver
kopen in een gratis kraampje of een
kleed op de grond. Ze kunnen ook een
leuke act of levend standbeeld laten
zien. De kraampjes voor de vrije markt
kunnen door de kinderen worden
gereserveerd bij Henriëtte Vermeulen
tel. 06-13610411.

Ontvangst gedecoreerden
Het is een goed gebruik dat alle gede
co
reerden uit de gemeente GemertBakel op Koninginnedag, en nu dus
Koningsdag door de gemeente GemertBakel worden uitgenodigd voor een
feestelijk samen zijn. Dit jaar vindt dit
plaats in de feesttent in Bakel. Uitno
di
gingen daarvoor zullen worden ver
stuurd via de gemeente.

King’s Factor
Na een geweldig succes van afgelopen
jaar vindt In de feesttent de tweede
editie plaats van de Bakelse talenten
wedstrijd King`s Factor.
Talenten kunnen zich hiervoor opgeven
bij Lambert Smits, Helmondsestraat
66 in Bakel, tel. 0492-343139 of 0651433494.
De middag zal worden afgesloten met
een schitterend optreden van Lady Bla
Bla, halve finalist van HOLLANDS’S GOT
TALENT van het afgelopen jaar.

Spelletjesmarkt en vrije markt voor de
kinderen
In het centrum van Bakel worden ver
schillende kramen geplaatst met allerlei
activiteiten voor de kinderen. Omdat
Bakel dit jaar 1300 jaar bestaat gaan
diverse spelletjes terug in de tijd. Zo
kunnen de kinderen repen, knikkeren,
tollen, koe melken, stoepkrijten, verkle
den, schat zoeken, Kop van Jut en nog
veel meer. Ook is er een reuzentwister,
wervelwind, een racebaan en skelter
baan met bigwheels. Voor de kleintjes is
er weer een leuk springkussen.
Om aan de vele spelletjes mee te kunnen
doen moet er een spelletjeskaart
worden gekocht.
Voor deelname aan de vrije markt

Feestavond
’s Avonds is er in de feesttent een mu
ziekavond met twee geweldige bands.
Allereerst treedt op de geweldige band
Millers Inc.
Millers Inc. is dé band van Deurnese
bodem, ontstaan onder de wieken van
de Zeilbergse molen. Met zanger Bart
van Lierop (leraar op de Kleine Kapitein)
en Paul Koolen mag deze band geen
onbekende heten in Bakel. De grote
variatie in nummers en tempo maakt
van Millers Inc. een echte publieks
trekker. Vervolgens treedt op Lekke
Band.Lekke Band is, volgens eigen
zeggen, de meest gewilde fun/rockcover-band van Nederland en België.
Op dit moment zijn de leden druk bezig
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met de voorbereidingen voor een
nieuwe show. Nieuwe pakken, strakke
backdrop, frisse pruiken, maar natuurlijk
veel belangrijker nog … nieuw materiaal!
Denk aan lekkere meezingers, flinke
meestampers en … ze gaan zich wagen
aan een ‘Sexy Dancemedley’.
Zoals u ziet is Stichting Oranjefeesten
Bakel er wederom in geslaagd om in
Bakel op Koningsdag, zaterdag 26 april
a.s. een geweldig programma te presen
teren.
Wij als organisatie hopen dat u dat ook
vindt en nodigen u dan ook van harte uit
om Koningsdag in Bakel te vieren.
Voor verdere informatie verwijzen wij u
naar onze website:
www.oranjefeestenbakel.nl.
Stichting Oranjefeesten Bakel

Nieuwsblad voor Dierdonk

Medi-Seinen:

nieuws vanuit Medisch Centrum Dierdonk

King’s Factor
presenteert

Op 26 april as. in de tent in Bakel is er
een talentenjacht en wij zoeken jou!
In drie categorieën dans|zingen|overig
wordt er gestreden om de hoofdprijs:
€ 50, - (per categorie)
Dat laat je toch niet voorbij gaan?
Dus kan je dansen, zingen of heb je een
ander talent MELD JE DAN SNEL AAN!
Ben je tussen de 6 en de 17 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
meedoet. Want misschien is die prijs
straks wel van jou!
Hoe je je inschrijft? Gewoon via e-mail
kingsfactor@outlook.com (vermeld hier:
naam(en), leeftijd(en), de categorie voor
deelname, aantal personen, tel.nummer,
en vermeld evt. het nummer wat je
gebruikt voor je act )
Het is verplicht om op zondag 13 april
om 14.00 uur deel te nemen aan de
oefenmiddag in het parochiehuis. 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.

Winnaar 2013 uit Dierdonk
Vragen en of opmerkingen?
Mail naar kingsfactor@outlook.com
Oja! Vergeet niet lid te worden van
onze Facebook pagina. Zo blijf je op de
hoogte van alle in’s en out’s van King’s
Factor. Onder de leden verloten we een
vorstelijke VIP behandeling tijdens King’s
Factor.
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“DE VLIEGER”

“Ik stond op het perron en ik wou dat ik
je kon”! Taalkundig wellicht niet perfect,
maar ik vind het geniaal. Een uitspraak
van de helaas veel te vroeg overleden
volkszanger André Hazes (1951-2004).
Gelukkig heeft André ons een schier on
eindig aantal schitterde “smartlappen”
nagelaten, welke ik graag, onder het
genot van een drankje mee mag zingen.
“Met kerst ben ik alleen” (1982) vind ik
mooi, maar wat mij betreft gaat er toch
niets boven “De vlieger” (1977). Graag
wil ik met u spreken over de “overgang
en opvliegers”.
De overgang is een natuurlijke fase
in het leven van de vrouw waarin de
menstruatie onregelmatig wordt en
uiteindelijk helemaal wegblijft. De laat
ste menstruatie wordt menopauze ge
noemd op een gemiddelde leeftijd van
51 jaar, en betekent het einde van de
vruchtbaarheidsperiode. De over
gang
duurt gemiddeld 4 jaar en is voor veel
vrouwen een lastige periode. Tijdens de
overgang raakt de voorraad eicellen op
en neemt de productie van geslachts
hormonen af en daalt onder andere
geen
spiegel”. Naast een
de “oestro
veranderd menstruatie patroon staan
opvliegers het meest op de voorgrond
wat betreft de klachten. Opvliegers zijn
korte, plotselinge warmte aanvallen die
meestal gepaard gaan met transpiratie
en met het rood worden van het gezicht,
de nek en hals. Vaak stijgt daarbij ook
de hartfrequentie en bestaat er een
“opgejaagd” gevoel. Opvliegers treden
op willekeurige momenten van de
dag (en nacht) op en duren maximaal
3 min. Nachtelijke opvliegers kunnen
den tot slapeloosheid. Het aantal
lei

warmte
aanvallen ligt tussen de 1 en
20 keer per dag. Hoewel het voor de
hand ligt dat hormonale veranderingen
tijdens de overgang opvliegers veroor
zaken is er nog veel onbekend wat
betreft de ontstaanswijze. De opvliegers
kunnen tot enkele jaren na de laatste
menstruatie voorkomen. 30 tot 40%
van de vrouwen heeft ruim 5 jaar na
de laatste menstruatie nog opvliegers.
Wel blijkt dat de opvliegers in de loop
der jaren minder last geven en de
uiteindelijke prognose is dus goed.
Opvliegers behoeven op zich geen be
han
deling. Op dit punt wil ik enkele
alge
mene adviezen benoemen. Draag
katoenen kleding of kleding die vocht
goed opneemt. Slaap onder katoenen
lakens en wollen dekens in plaats van
onder een synthetisch dekbed. Vermijd
alcohol, hete dranken, koffie en thee
en pittig en gekruid eten wanneer deze
een warmteaanval uitlokken. Wanneer
ondanks deze maatregelen de opvliegers
dusdanig veel last geven en bijvoorbeeld
de nachtrust en het algemeen dagelijks
leven ernstig verstoren kan medicatie,
lees hormoontherapie met de “vrouwe
lijke hormonen” oestrogeen en proges
teron overwogen worden, waarbij
de voor- en nadelen moeten worden
afgewogen. De laatste jaren zijn van
deze middelen ook de ongunstige ge
vol
gen duidelijk geworden. De kans
op borstkanker, trombose en een be
roerte zou zeer licht verhoogd zijn.
Van de andere kant hebben ze een be
schermende werking op bijvoorbeeld
het ontstaan van botontkalking. Wan
neer voor hormoontherapie wordt ge
kozen, wordt na een half jaar een stop
poging ondernomen. Wanneer daarna
de klachten niet zijn verminderd, wordt
volgens elk half jaar een af
spraak
ver
gemaakt om voortzetting van het ge
bruik af te wegen.
Wat mij betreft niets dan goede woor
den over André Hazes. Het enige min
puntje dat ik kan bedenken was zijn
voorliefde voor AJAX en dat durf ik hier
in Brabant rustig te zeggen!
Graag tot een volgende keer, en moge
het u tot die tijd meer dan goed gaan!
Math. Strijbos, huisarts MC Dierdonk
Ook te volgen op twitter:
@MathStrijbos
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Toon van den Elsen Beheer b.v.
BOUWBEDRIJF
Kozijnen-Bouw-Onderhoud

Gespecialiseerd in complete kleine & grote verbouwingen
met o.a.:
Metselwerken
Timmerwerken
Onderhoudswerken
Beglazing
Cascobouw
Dakbedekking
Aanbouw/verbouw
Invalidenaanpassingen

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

Ook verzorgen wij uw bouwtekening en vergunningaanvraag.
www.bouwbedrijfkbo.nl
E-mail: bouwbedrijf.kbo@chello.nl

Westerzandweide 6
5709 MR Helmond

Lid worden van de wijkvereniging?

Tel.: 0492-550202
Fax: 0492-548367

Gratis

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

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

U leest het goed. Gratis. Elk lid van
wijkvereniging Dierdonk die naar het
themafeest in Parkzicht gaat op 12 april
krijgt 2 consumptiebonnen gratis. Kom dus
naar deze leuke feestavond en besef dat
het lidmaatschap (weer) tot een voordeeltje
heeft geleid.
Nog geen lid? Meld je dan snel aan voor
slechts € 13,50 per jaar per gezin.
Bestuur van wijkvereniging Dierdonk

Jeugd(prijs)puzzel. Win een cadeaubon!
Deze maand hebben we een Paaseieren puzzel, maar
eerst de oplossing van de woordzoeker van vorige
maand en de prijswinnaars.
In totaal waren er 17 inzendingen. 2 hiervan waren
verkeerd. (een woordje vergeten en 2 letters vergeten.De
oplossing was als volgt “na het carnaval in dierdonk zijn de
verkiezingen” Uit de juiste inzendingen is weer geloot. Deze
keer heeft Gerard Bosmans, Waarnemend voorzitter van
de Wijkvereniging weer 3 prijswinnaars getrokken die op
19-03-14 (dag van de verkiezingen) hun prijs hebben
ontvangen. Na de trekking bleek dat Thijmen Lups (inzet) de
puzzel had gemaakt terwijl hij bij oma logeerde. Thijmen zelf
woont in Drenthe. Oma, Annemiek Dijkema heeft
voor hem de prijs in ontvangst genomen
Op onderstaande foto de gelukkige prijswinnaars.

Oplossing paaspuzzel

vlnr: Fabiënne van Hagen, Sylvain Guldenaar en (oma)Annemiek
Dijkema, inzet de echte prijswinnaar Thijmen Lups

Wij feliciteren de winnaars van harte met hun cadeaubon.

Niet gewonnen, of niet meegedaan dan krijg je deze
maand een nieuwe kans.
Deze maand hebben we een letterpaasei. De paashazen zijn
druk geweest met het verven van eieren en hadden een
mooie spreuk bedacht. Alleen de eieren zijn uit het mandje
gevallen en liggen nu rondom het mooist geschilderde ei.
gelukkig hebben de haasjes naast een letter ook een getal op
de eieren geschilderd. Als je nu begint bij de blauwe pijl en
dan telkens de aantal eieren doortelt wat op het eitje staat en
de bijbehordende letter noteert, dan zie je welke spreuk de
paashazen hadden bedacht. Deelname is weer mogelijk vanaf
7 jaar. Veel puzzelzoek plezier.

Waar moet de oplossing naar toe?

De oplossingen van deze puzzel 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.

Gazet april 2014

--------------- --- ---Oplossing doodles spelletjespagina 23

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.
Uiterste
inzenddatum is :

Zaterdag
12 april 2014.
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Zomaar een dagje: Dierenkliniek Brouwhuis
kan dit leiden tot ernstige en zelfs dode
lijke bijwerkingen. Dit geldt als beroeps
fout. Gelukkig treden deze bijwerkingen
echter niet op bij onze hond en kat en
daarom kunnen de medicijnen hierbij
veilig ingezet worden.

“Zeg niet te snel, het helpt wel”
Niet dat u mij hoort klagen hoor, dat
er dit jaar geen sneeuw ligt en de
winter zacht is, maar het zorgt er wel
voor dat de natuur sneller dan anders
ontwaakt. Je hoort de vogeltjes fluiten,
de katten worden krols en hier en daar
komen al knoppen uit aan de bomen.
En dus moest ik enkele dagen geleden
al naar de huisarts om mijn hooikoortsmedicijnen te bespreken en bij te stellen.
dat mijn huisarts erg enthousiast
Om
is over ‘de diergeneeskundige tak’
van de geneeskunde, trekt hij steeds
voldoende tijd uit voor mijn consult
(minstens 20 minuten). Het gesprek
kwam op een recente bijscholing over
hartmedicatie bij honden. Onder
zoe
ken hebben aangetoond dat het
bineren van twee medicijnen in
com
bepaalde situaties de levensduur (en
kwaliteit) kan bevorderen. Grote ogen
trok de huisarts: indien deze medicijnen
gelijktijdig bij mensen gebruikt worden

Interessant vind ik; die diersoort
ver
schil
len … Maar het benadrukt nog
maar eens dat medicijnen voor het
nis,
ene dier niet zomaar, zonder ken
mogen gegeven worden aan die
ren
van een andere diersoort. Gebruik
bijvoorbeeld nooit zomaar men
se
lijke
pijnstillers voor de hond of de kat. Dit
zaken
kan zware leverschade veroor
waar de dieren niet altijd van herstel
len. Of zoals een professor ooit zei:
“Een paracetamolletje… is voor je dier
geen lolletje”. Ook andere bijwer
kin
gen kunnen zich voordoen bij gebruik
van pijnstillers. Zo zag ik tijdens mijn
studie een hond die sinds enige tijd
een beetje hangerig was. De eigenaar
had geprobeerd dit thuis te verhelpen
door elke dag een aspirientje te
geven. Die dag kwam de hond plots
met spoed binnen wegens zwakte
en spontane bloedingen uit neus en
plasser. Na grondig onderzoek bleek
de goedbedoelde aspirine een ernstige
bloedstollingsstoornis
te
hebben
zaakt. Gelukkig is de hond er
veroor
weer helemaal van hersteld.
Het omgekeerde komt ook wel eens
voor: dat een dier juist baat heeft bij een

menselijk medicijn. Maar vanwege de
kans op bijwerkingen, vindt het gebruik
hiervan altijd plaats onder strikte
monitoring en eventueel in overleg met
de specialist.
Soms ondervindt een dier een “posi
tieve” bijwerking van een humaan pro
duct. Bepaalde kalmeringstabletten of
anti-depressiva voor mensen kunnen
bij katten bijvoorbeeld de eetlust sti
mu
leren. Deze worden echter enkel
ingezet als geen enkel ander product
effect heeft. Of soms moeten we onze
toevlucht zoeken in de humane tak
omdat het onderzoek naar menselijke
aandoeningen en daarvoor geschikte
medicijnen al een stapje verder is dan in
de diergeneeskunde.
Dit is sinds enkele weken zo voor Bruce.
Hij had last van epilepsie-aanvallen die
niet reageerden op standaard-medica
tie. Omdat er geen alternatieven van ge
registreerde diergeneesmiddelen meer
voorhanden waren, krijgt hij sinds kort
menselijke medicijnen voorgeschreven.
Tot nu toe lijkt hij goed te reageren en
blijven de aanvallen onder controle.
Benieuwd hoe het bij de volgende
controle zal gaan.
dierenarts, Joke Jolling
Wilt u meer weten over dierenkliniek
Brouwhuis?
kijk dan op www.dierenkliniek.com of
volg ons op onze facebook-pagina.

IVN wandeling zondag 6 april Bakelse Beemden
Op zondag 6 april
houdt het IVN-Helmond
o.l.v. de gebiedsgidsen
Netty van Meel en

Fried van Rijt een wande
ling in de
Bakelse Beemden. Van natu
re zijn
de Bakelse Beemden een nat gebied,
een zogenaamd broek- of moeras
bos doorsneden door de Bakelse AA.
Een groot deel van het moerasbos is
in
middels ontgonnen en omgezet in
grasland. Dat zijn de beemden. In ons
wandel
gebied is nauwelijks sprake ge
weest van ontginning. Het moerasbos is
er deels nog, al is de waterstand er sterk
verlaagd. Het is nog steeds een mooi
wandelgebied. De wandeling is voor
iedereen gratis toegankelijk, maar niet
geschikt voor rolstoelgebruikers.
Vertrek om 14.00u vanaf de verzamel
plaats: Groene poort Arcenlaan in de
wijk Dierdonk.

32

Nieuwsblad voor Dierdonk

Vieren op basisschool Dierdonk

Terwijl ik bezig ben met het samenstellen
van dit artikel voor de Gazet, gonst het
in de school. Kleine piraten huppelen de
klas binnen, een elfje hangt nog even
haar vleugels recht, een gemaskerde
jongen zwaait me vriendelijk toe en een
glimlachende Mickey Mouse kijkt om
het hoekje van de deur haar vader na.
Basisschool Dierdonk is een katholieke
school, dit is onder andere zichtbaar
bij het vieren van de verschillende
katholieke feestdagen, als Kerstmis,
Carnaval en Pasen. Samen vieren staat
dan centraal, we genieten van samen
zingen, samen eten en van elkaars voor
drachten. Naast de genoemde feest
dagen besteden we ook aandacht aan
het vieren van verjaardagen, Sinterklaas,
Koningsdag en zelfs de kleinste over
winning kan gevierd worden.
Vieren op basisschool Dierdonk
(door Ethan Hunt 8D)
Op B.S. Dierdonk worden de meeste
feestdagen gevierd. Hieronder zie je een
aantal feestdagen die we vieren en hoe
we dat doen.
Sinterklaas: De kinderen van de groepen
5 t/m 8 maken een surprise. Je krijgt dan
een lootje met een naam en hobby’s van
diegene en dan mag je iets voor iemand
knutselen. Elk jaar komen er wel heel
mooie dingen in voor! De groepen 1
t/m 4 vieren het anders. Zij gaan op het
schoolplein staan en Sinterklaas en zijn
pieten opwachten en ze doen spelletjes.
Kerstmis: We hebben kerstdiner dan
mag iedereen hapjes meenemen en
gaan we lekker met z’n allen ervan eten!!
En ook hebben we de vrijdag voordat
we vakantie krijgen een kerstviering.
Dan wordt er een verhaal verteld over
Jezus en we zingen er ook liedjes bij.
Pasen: De hele school gaat ‘s ochtends
niet thuis eten want dan eet iedereen
gezamenlijk op school. Op vrijdag heb
ben we een paasviering in de aula.
Carnaval: Iedereen komt verkleed naar
school en de groepen 5 t/m8 gaan die
dag naar de gymzaal met dj Petertje.

Gazet april 2014

Iedereen danst op de muziek oftewel
het is altijd een heel groot succes.
Koningsspelen: Iedereen komt in
sportkleding naar school, we ontbijten
samen. Het is een soort sportdag en we
gaan we de hele dag sporten. Als het
afgelopen is lopen we weer met de hele
school terug naar onze school.
Door Tom Stommels groep 5c)
Carnaval: De groepen 1-2-3-4 gaan lek
ker dansen in de klas. Lekker serpentines
gooien en blazen en dansen op muziek.
De groepen 5-6-7-8 gaan lekker dansen
in de gymzaal en serpentines blazen met
lichten en disco.
Pasen: De groepen 1-2 gaan naar de
gymzaal paaseieren zoeken en de paas
haas wakker maken. De groepen 3-4-56-7-8 krijgen paaseieren om op te eten.

(Door Jente en Nina, groep 5C)
Carnaval
Lekker een dagje niet leren
maar naar school in rare kleren
De ene wordt punk
en de ander een hunk
Een cowboy of een indiaan
of lekker stoer als macho staan
Er is een meisje zij wordt Spaanse
danseres
en de ander wordt een prinses
Met carnaval ben je raar
iedereen, hier en daar
Zelfs de juf die gaat verkleed
zorg dat je dat niet vergeet
Of verkleed als iemand uit China
e-mail dierdonk@dierdonkschool.nl
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Van Lieshout Stoffering
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De Stichting Draaiorgels Helmond heeft het voorlopig
beheer van de Gaviolizaal op zich genomen en per direct de
vertrouwde openingstijden op zaterdag- en zondagmiddag
van 13.00 – 17.00 uur in eren hersteld. De vrijwilligers van
de stichting zorgen er voor dat u van harte welkom bent en
kan genieten van heerlijk kopje koﬃe of glaasje drinken
terwijl de orgels uw oren strelen met haar muziek en u
meenemen naar vervlogen tijden. Denk eens terug aan de
bevrijding van Helmond bijna 70 jaar geleden. In die tijd
verzorgde deze orgels de dansmuziek in zaal Bocken.
Afwijkende openingstijden met Pasen en Pinksteren, zie
hiervoor www.draaiorgelshelmond.nl.

Om bovenstaande te kunnen waarborgen zijn we nog op
zoek naar vrijwilligers voor:
- Horeca medewerkers
- Orgelsdraaiers
- Huishoudelijke medewerkers
- Facilitair medewerkers
Meer informatie op www.draaiorgelshelmond.nl.
Belangstelling en info: info@draaiorgelshelmond.nl.
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Horstlandenpark 2 / 5709 MB Helmond
Tel: 0492 539061 / Mobiel: 06 51871480
E-Mail: info@vanlieshoutstoffering nl
www vanlieshoutstoffering nl

Bel gerust voor
een vrijblijvende offerte
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25%

Konings

voor Verf en Behang

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

ACTIE VAN DE MAAND

Puincontainers
Afvalcontainers
Zandcontainers
Opslagcontainers
Inboedelcontainers
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Levering van alle soorten zand,
grond en grind.
Alle grondwerken en transport
voor bedrijf en particulier.
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Ook voor particulieren!
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0492 - 51 78 61

Lever deze advertentie
bij ons in en ontvang
een leuke attentie!

vraag naar d
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Gordijnen
Binnenzonwering
Buitenzonwering
Insectenwering
Vloerbedekking
ZO MOOI...

Laat u verrassen op onze

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

nieuwe Facebook-pagina:
facebook.com/smitsensmits

Y

www.smitsensmits.nl

Braaksestraat 1
5709 JC Helmond
0492 - 529404
info@smitsensmits.nl

De hobby van … Marc van Lieshout
Vanaf januarinummer 2014 bevragen
we de mensen achter de advertentie
in ons wijkmagazine over hun hobby
of vrijetijdsbesteding. Dit keer komt
Marc van Lieshout van, van Lieshout
stoffering aan het woord.
Tijd..
Toevallig of niet? Als ik Marc van
Lieshout wil bellen is hij niet op zijn
stoffeerdersbedrijf maar… aan het skiën
in Oostenrijk! En dat is nou precies de
grootste hobby van Marc, en die van
zijn vrouw en kinderen. Naast hobby’s
als knutselen met elektronica en muziek
maar ook miniatuurspoorbanen is skiën
de hobby van Marc waar hij naar zijn
zin veel te weinig tijd voor heeft. Veel
van zijn tijd steekt hij in zijn bloeiende
stoffeerdersbedrijf waar hij vakkundig
stoelen en banken van een nieuwe
stoffen of (kunst)leren bekleding voor
ziet.
Een reisje via de krant
Via zijn medewerker kan ik toch een
afspraak maken en op een zeer zonnige
maandagmiddag tref ik hem in het
kantoor bij zijn werkplaats aan het
Horstlandenpark 2. Hij is net terug uit
Flachau, zijn vaste skistek. Hij heeft al wel bijna
heel Oostenrijk gezien,
en is ook naar Franse skioorden geweest, maar
Flachau is het voor zowel
Marc als voor zijn gezin
helemaal.
jongetje
Als
9-jarig
mocht hij mee met zijn
vader, ooms en tantes
naar Axamer Linzum.
Omdat zijn moeder kort
daarvoor was overleden
mocht hij als enig kind
in de groep en buiten
de schoolvakantie, mee.
Het was toen al april en
de reis werd gemaakt
per bus. Deze reis werd
geboekt via de krant.
Ooms en tantes maakten
er een sport van om
a.s. eersten, ’s morgens
heel vroeg al, in de rij te
staan bij de krant als er
weer een ski-reis werd
aangeboden.
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De reizen waren altijd in een mum van
tijd uitverkocht. Vele jaren op rij maakte
Marc op deze wijze een ski-reis met zijn
familie.
Flachau
Toen hij zelf kon autorijden vertrok
hij minstens 1x per jaar naar een skioord met vrienden, later ook met zijn
vriendin die nog weer later zijn vrouw
werd. Soms ook nog een keer extra
met vrienden. En tegenwoordig gaat hij
met zijn gezin, vrouw en 2 zoons. Dat
gebeurt ook al weer 17 jaar want oudste
zoon Lars, nu 17, ging al mee toen hij 6
weken oud was. Uiteraard hebben Lars
en zijn inmiddels bijna 15-jarige broer
Sven ook leren skiën. De zonen stonden
al vanaf 2,5 jaar oud op de latten. Vader
Marc houdt hen inmiddels niet meer bij!
Meestal worden deze vakanties teza
men gevierd met vrienden en hun
gezinnen. Na een aantal jaren Flachau
werd in Kaltenbach een huis gehuurd
voor 12 personen. Maar hoe gezellig dit
ook was, Flachau had de voorkeur, met
name ook van de kinderen. Dat komt:
Flachau is sneeuwzeker en het ligt vlak
aan de autobaan wat het reizen een stuk
gemakkelijker maakt.

Sneeuw
Die sneeuwzekerheid maakte dat het er
dit jaar erg druk was. Ons zachte winter
weer zorgde ervoor dat veel skigebieden
met te weinig sneeuw kampen. Ondanks
dat het er 16 graden warm werd was er
in Flachau voldoende sneeuw. De heen
en terugreis verliepen dit jaar ook zeer
gemakkelijk door het warme weer. Dat is
ok wel eens anders geweest. Zo’n 7 jaar
gelden was het op de Duitse autobanen
een puinhoop! Sneeuwschuifploegen
konden de hevige sneeuwval niet aan.
In de eerste uren van hun terugreis had
de familie van Lieshout dat niet eens in
de gaten. Ze waren die keer erg vroeg
vertrokken en bleken nét voor de grote
ellende uit te rijden. Een vriend belde
bezorgd op want hij hoorde dat er
dekens werden uitgereikt aan gestrande
automobilisten.
Helikopter
Dat skiën niet zonder gevaar is zag hij
vorig jaar op de piste. Een helikopter
kwam overvliegen met een brancard
eronder hangend. Hij vloog over de bos
sen en het dal. Er was iemand off-piste
gaan skiën en zoals helaas vaker ging dat
goed mis. Omdat de helikopter op de
plaats van het ongeluk niet kon landen
is de brancard onder de heli blijven
hangen en is de dokter met een lier
afgedaald. De heli kwam met brancard
én dokter eronder hangend over het
dal en de bomen terug. Op een open
gedeelte vlakbij is de heli voorzichtig
geland en kon de gewonde in het toestel
worden geschoven. Je moet als dokter
in Oostenrijk dus ook veel lef hebben!
Fris
Het hoofd leegmaken, frisse lucht
inademen en sportief bezig zijn. Dat
maakt skiën heel erg aantrekkelijk. Maar
de Après-ski die maakt het ook nog eens
heel erg gezellig!
Na zo’n heerlijke vakantie kan Marc er
weer fris tegenaan. Stoelen, banken,
rolstoelen en wat je maar kunt
bedenken dat van stoffering voorzien
moet worden, Marc maakt het weer
pico bello in orde!
Zie de advertentie op blz. 34
Mirjam van der Pijl

35

Woensdag 9 april

Ladies on the road!

Speciale en gezellige shoppingavond in Bakel
Met vele demonstraties en aantrekkelijke acties
21.00 uur: modeshow
21.30 uur: trekking loterij t.b.v. Stichting Opkikker!

Bloemsierkunst &
Woondecoratie

Voor uw frietwagen-catering
op locatie

Johan Slegers

Bart van Well

vd Poelstraat 1
5761 BW Bakel
0492-344291

info@johanslegers.nl
Tel. 06 537 604 75
• Centrale verwarming

• Badkamers compleet

• Airco

• Zink- & Koperwerk

• Water, Gas & Sanitair

• Bitumen Dakbedekking

Jaspersinstallaties.nl

24/7

Óok voor
autoverhuur
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Vlomanshof 16
5761 JA Bakel
06-41499703

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

info@flinkersbouw.nl

www.automertens.nl

Voor een goed en gezond advies
voor groot en klein,

Schoolstraat 6
5761 BV Bakel
www.drogisterijkanters.nl

Drogisterij Kanters Habraken
Groente & Fruit
José
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

www.flinkersbouw.nl

Geniet van onze
héérlijke
wild gerechten

VAN TIEL
Dorpsstraat 29

BAKEL

E:groenteenfruitjose@kpnmail.nl

• Sint Wilbertsplein 1/A • 5761 BK Bakel •
• Tel. 0492 - 342200 •
• E-mail: info@gasterijdegoudenleeuw.nl •
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GIPSPLATEN
Openingstijden

Vlees zoals

Schoolstraat 23 • 5761 BV Bakel • T (0492) 345161

Vlees bedoeld is...
Op DinsDagmiDDag zijn wij geslOten
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v.d. Poelstraat 17 • 5761 BW Bakel • 0492-341280

iedere Zondag

12:00 uur
18:00 uur

April 2014 in het Annatheater
maandag 14 april:
Presentatie cursisten acteer
cursus Annatheater
Op maandag 14 april om 21.15 uur
laten cursisten in een presentatie zien
wat ze allemaal geleerd hebben tijdens
de acteercursus voor volwassenen van
theaterdocent Lavínia Germano. In acht
lessen hebben ze zich in toneelrollen van
allerlei pluimage verdiept. Kom kijken
hoe geloofwaardig deze toneelspelers
deze verschillende persoonlijkheden op
het toneel neerzetten.
aanvang: 21:15 uur
entree: gratis, reserveren is niet nodig.
vanaf maandag 21 april
(Tweede Paasdag) t/m zondag
1 juni: HUNDREYA
Vincent van Ojen, schilderijen
Gerenommeerd beeldend kunstenaar
Vincent van Ojen exposeert in het
Annatheater in Helmond. De schilderijen
van Van Ojen zijn uiteenlopend van
onderwerp en sfeer, maar worden
allemaal gekenmerkt door een grote
expressiviteit, passie voor kleur, en
monumentale compositie.
De titel van de expositie HUNDREYA

(hundred years) staat voor Van Ojen’s
ambitie om een eigen beeldtaal
en lyriek te ontwikkelen binnen de
moderne schilderkunst. Van Ojen’s
onderwerpen zijn vooral abstracte
landschappen en stillevens, waarbij hij
zijn persoonlijke stempel drukt op de
voor hem relevante klassieke beeldende
elementen: compositie en kleur. “Met
name de abstracte visuele kwaliteiten
van een schilderij, maken het tot een
autonoom kunstwerk is dat over 100
jaar nog boeiend kan zijn”.
Vincent van Ojen won de Nederlandse
Grafiekprijs in 1992. In binnen- en
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buitenland wordt hij beschouwd als
pionier van de kleurenhoutsnede en
als toonaangevend graficus. Onlangs
namen het Drents Museum en het
Rijksmuseum in Amsterdam diverse
werken van zijn hand in hun collecties
op. Vanaf 2009 is Van Ojen een
nieuwe weg ingeslagen en heeft hij
zich toegelegd op het schilderen van
olieverven op doek.
HUNDREYA is te bezichtigen van maan
dag 21 april t/m zondag 1 juni. Open:
21 t/m 25 april dagelijks van 13:00 tot
17:00, 26 april t/m 1 juni iedere zaterdag
en zondag van 13:00 tot 17:00.
De expositie wordt op Tweede Paasdag
om 15:00 officieel geopend door kunsten cultuurwetenschapper Isis Germano.

29 maart t/m 6 april:
“Sneeuwwitje” door Jeugd
theaterschool Annatheater
Ondersteund door een professioneel
team voor de regie, decor, muziek,
kostuums, licht- en geluidstechniek,
worden de sterren van de hemel
gespeeld. Iedereen kent het sprookje
van Sneeuwwitje. Tweehonderd jaar
geleden werd het opgetekend door de
gebroeders Grimm. In ons toneelstuk
gaan we terug naar het tijdloze sprookje.
Daardoor lijkt het soms opeens of
Sneeuwwitje en haar zeven dwergen
ook in de 21ste eeuw hadden kunnen
leven.
spel: Emma Bastiaansen, Pepijn van
den Berg , Iza van Blokland, Romy van
Hees, Teun Hermans, Yasmine Peeters,
Elise Vogels, Bart van de Voort en Vivica
Wildenberg
regie: Lavínia Germano
data: zaterdag 29 en zondag 30 maart,
woensdag 2, zaterdag 5 en zondag 6
april:
aanvang: zaterdag en woensdag: 19.30
uur, zondag 15.00 uur
entrée: € 7,50
reserveren: tel. 06-28104333
reserveren@annatheater.nl,
Het Annatheater is gelegen aan de
Engelseweg ter hoogte van het NSstation.
Het adres is Floreffestraat 21a, Helmond.
Telefoon: 0492 475255,
e-mail: info@annatheater.nl
Voor meer informatie kijk op:
www.annatheater.nl.
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Scouting Paulus: Paaseitjesactie 5 april
Facebook / Liked je ons
Begin 2014 hadden 8.9 miljoen Neder
landers een facebook account. Meer
dan 150.000 bedrijven in Neder
land
hebben volgens het MKB een facebook
pagina. Hoeveel verenigingen/clubs
in in Nederland een eigen facebook
pagina hebben is niet bekend maar dat
het er veel zijn is wel duidelijk. Sinds
begin 2012 hebben ook wij als Scouting
Paulus Helmond-oost/Dierdonk een
eigen facebook pagina. We zijn daarmee

Zo hebben we geïnteresseerden al
een kijkje laten nemen bij onze kam
pen, kerstactiviteit, carnaval, maar
vooral ook bij de normale wekelijkse
bijeenkomsten zodat iedereen kan zien
dat scouting een geweldige leerzame
vrijetijdsbesteding is. Momenteel heb
ben we 158 likes van mensen die ons
dus volgen en regelmatig onze foto’s
zien of verhalen lezen. En ook al zijn er
dit niet zo heel veel in vergelijking met
sommige andere facebook pagina’s,

begonnen omdat we in deze media tijd
niet meer zonder kunnen als we onze
doelgroep: de jeugd, willen bereiken.
We hadden natuurlijk al onze eigen
website;
www.scoutingpaulus.com
maar dit is toch meer een site voor
eigen leden en iedereen die misschien
lid wil worden. Facebook geeft ons de
mogelijkheid om iedereen die in onze
groep geïnteresseerd is, regelmatig een
kijkje te laten nemen in wat we gedaan
hebben of nog gaan doen.

wij zijn er heel blij mee. En dat we goed
gevolgd worden blijkt wel aan de leuke
reacties die we er vaak krijgen. En we
hopen natuurlijk dat we er nog veel likes
bij krijgen want dat stimuleert ons dan
weer om mooie foto’s en leuke verhalen
op onze facebook pagina te zetten.

Paaseitjes verkoopactie
zaterdag 5 april 2014
Voor alweer het vijfde jaar op rij
organiseert Scouting Paulus Helmondoost / dierdonk ook dit jaar een grote
chocolade paaseitjes verkoopactie.
Half maart krijgen de bevers, welpen,
scouts, explorers een lijst mee naar
huis met de bedoeling om zoveel
mogelijk zakjes chocolade paaseitjes
per intekening te verkopen. Zij gaan dan
bij familie, buren en andere bekenden
vragen of zij ook een zakje willen kopen
om zo Scouting Paulus Helmond-oost /
dierdonk financieel te ondersteunen.
Enkele weken later maar natuurlijk ruim
voor Pasen worden de zakjes bij de
koper door de leden zelf afgegeven.
En op zaterdagochtend 5 april trekken
we met alle leiding en leden onze wijken
Helmond-oost & dierdonk in, om huis
aan huis aan te bellen. De kinderen
zullen u dan vragen of u ook een zakje
met overheerlijke chocolade paaseitjes
wilt kopen. Wij hopen natuurlijk dat u
ook één of meer zakjes wilt kopen en
onze scoutinggroep hiermee financieel
wilt ondersteunen.
Voor een zakje van 200 gram echte
chocolade Scouting Paulus eitjes be
taald u slechts € 2,50. Naast deze
overheerlijke lekkernij houdt u er in elk
geval een goed gevoel aan over.
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Wilt u ook weten wat we zoal allemaal
doen, likes ons dan op
www.facebook.com/scoutingpaulushelmond

en volg ons.

www.scoutingpaulus.com
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MoLEcAtENdrEEf 13

GRATIS WAARDEBEPALING

Nd

MAA
N dE
A
V
d
PAN

*L XJM NJKO IVJT WFSLPQFO FO XJM HSBBH XFUFO XBBS JL BBO UPF CFO
7VM EF[F BOUXPPSELBBSU JO FO TUVVS IFN PQ XJK NBLFO EBO
FFO BGTQSBBL NFU V #FMMFO PG FNBJMFO LBO OBUVVSMJKL PPL
FFO QPTU[FHFM JT /*&5 OPEJH

HELMoNd
Verrassend goed onderhouden en onverwacht royale
tweekapper met garage, zeer rustig op steenworp afstand van
bossen gelegen, doch nabij directe voorzieningen.
Indien u een woning zoekt met ontzettend veel ruimte, maar ook waar
u qua onderhoud echt niets meer hoeft te doen, bent u hier aan het
goede adres. Kom vrijblijvend kijken op zaterdag 5 april
(11.00 – 15.00 uur) of zondag 6 april (13.00 – 16.00 uur).
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Vraagprijs: ! 289.000,- k.k.

WWW.HEUVEL.NL

Hoofdstraat 155 - 5706 AL Helmond - info@heuvel.nl
p

Wérkt Voor U
Eieren leggen
De familie Jansen is met
vakantie op een boerderij.
Zoon Pieter is vervelend en
wordt voor straf opgesloten
in de kippenren.
Boos roept hij door het gaas:
"Kan me niks schelen! En
eieren leg ik lekker ook niet!"

VLOEREN - TUINEN - TEGELS

HTN VLOER & TUIN BV
DUIZELDONKSESTRAAT 18
5705 CA HELMOND
Tel. 0492 - 792499

WWW.HTNVLOEREN.NL
INFO@HTNVLOEREN.NL

Parochie H. Lambertus
Vastenproject KAN EDUCATIONAL MOVEMENT
In de veertigdagentijd wordt er elke zondag aandacht gege
ven aan de vastenactie, en wordt er extra gecollecteerd. Dit
jaar is het project door pater Benjamin aangedragen, wij
steunen hem vanuit Nederland in zijn vaderland…
De naam van deze stichting is bewust gekozen.
• KAN betekent ogen; met onze ogen zien wij wat er om ons
heen gebeurt, met onze ogen kunnen wij dingen in ons
opnemen, boeken lezen en leren. Wij kunnen geestelijk
verder groeien.
• EDUCATIONAL betekent opvoedkundig; wij willen de kin
deren, scholieren en studenten, niet alleen onderwijzen in
datgene, wat zij ook op de openbare school zouden kunnen
leren, maar wij willen ook de christelijke opvoeding een
plaats in hun leven geven.
• MOVEMENT betekent beweging; wij moeten geestelijk
in beweging blijven en daarmee ons christelijk geloof een
plaats in zowel ons leerproces als onze leefwijze geven.
Vasten is iets van je overvloed laten staan of weggeven, maar
er zijn ook mensen, die eigenlijk steeds vasten, omdat er te
weinig van alles is. Dit hoeft niet alleen maar eten te zijn, ook
zijn er mensen, die geestelijk vasten. Hier in het “rijke” westen
heeft men er niet zoveel weet van, maar in mijn thuisland is
de situatie toch even anders.
In India zijn er zowel openbare alsook christelijke scholen.
De openbare scholen worden gesubsidieerd, deze scholen
onderrichten alleen in het “Tamil”, taal van de provincie. De
kinderen komen na school, hoe lang de lessen dan ook mogen
duren, naar huis en zijn dan aan hun lot overgelaten, want vaak
werken beide ouders. Maar als je je kind naar een christelijke
school wilt sturen - die vooral in het Engels (voertaal voor de
communicatie in geheel India) onderricht - moet je dat zelf
betalen. Dit betekent, dat vanaf de kleuterschool alles betaald
wordt door de ouders. Dus als christen moet je vanaf de
kleuterschool tot het einde toe alles zelf betalen. Dit betekent
eigenlijk altijd een internaat en alleen in de vakantie naar huis,
er is echter geen andere mogelijkheid, anders moeten de
kinderen geestelijk “vasten”, zij krijgen geen of onvoldoende
scholing en geen opvoeding. Dit zou dus betekenen, dat alleen
de rijke mensen hun kinderen naar een christelijke school,
internaat of universiteit kunnen sturen. De minderbedeelden
Eucharistievieringen in het weekend Parochie H.Lambertus:
H. Jozef, Tolpost
zaterdag
18.30 u
		
zondag
9.30 u
H. Lambertus, Kerkstraat (Centrum)
zondag
11.00 u
zondag
9.30 u
H. Paulus, Paulus Potterlaan (Noord)
H. Edith Stein, Weg door de Rijpel (Rijpelberg)
		
zondag
11.00 u
ma, wo, vr 19.00u
Weekdagen: Jozefkerk. 		
		
en di, do
9.00 u
Pastoraal team:
pastoor drs. E.C. Seidel (477255
pastoorseidel@live.nl
pastor W. Koopmans (477255 pastorkoopmans@live.nl
diaken drs. P.C.G. de Vries(476345 diaken@heiligelambertus.nl
diaken H.W. Dings
(522109
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niet en zeer veel mensen behoren tot deze laatste groepering.
Met het project KAN (ogen) EDUCATIONAL MOVEMENT, willen
wij deze scholieren helpen. Wij willen in India sponsoren
zoeken, maar ook sponsoren hier die ons willen helpen om
onze kinderen een christelijke opvoeding te geven.
De vastenactie kan vooral helpen bij de start van dit project.
Doel is ook, dat studenten na afloop van hun studie weer andere scholieren en studenten gaan ondersteunen bij hun studie. Momenteel kunnen wij al 4 scholieren/studenten helpen.
Wij willen vooral de geestelijke honger van de scholieren in
Sangeethamagalam, Salavanuur, Kannandal en Kaliyanampundi helpen lenigen.
S. Benjamin
U kunt geven op: NL72RABO 0171 0800 84 (Par.Lambertus o.v.v.
‘vastenactie’). Meer info op: www.kaneducationalmovement.com

Goede Week en Pasen
Dit zijn de vieringen rond Pasen in onze kerken:
Do 17 april - Witte Donderdag
Jozef 		
19.00 u Gregoriaans
Vr 18 april - Goede Vrijdag
Paulus 		
15.00 u Schabbertkoor
Lambertus
15.00 u Kruisweg
Edith Stein
15.00 u Kruisweg
Jozef 		
16.00 u Kinderkruisweg
Jozef 		
19.00 u Kruisverering
Za 19 april - Paaszaterdag
Jozef 		
21.30 u Paaswake/koor
Zo 20 april - Pasen
Jozef		
9.30 u Jozefkoor
Paulus 		
9.30 u Schabbertkoor
Lambertus
11.00 u Cantorije
Edith Stein
11.00 u Koor
Ma 21 april - Tweede Paasdag
Jozef 		
9.30 u Dameskoor
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
E-mail: parochie@heiligelambertus.nl.
Website: www.heiligelambertus.nl

41

Protestantse Gemeente Helmond

De Bethlehemkerk vindt u aan de
Sperwerstraat 2 te Helmond. Daar
is ook ‘t Trefpunt en de jeugdsoos.
Ook het kerkelijke bureau is hier
gevestigd. Het telefoonnummer is
539470. Elke zondag om 10.00 uur
heeft u gelegenheid om in de kerk
andere gemeenteleden te ontmoeten.
Voor de basisschoolleeftijd is er een
kindernevendienst.
In de wijken zijn enkele gemeenteleden
aanspreekpunt voor vragen en activitei
ten.
Voor Dierdonk bestaat het wijkteam uit:
Ds. Christien Flier, voor crisispastoraal
( 513076
Lavendelheide 14,
Hilgert Bos
Berkenheuveldreef 22
( 528741
Joke van der Vange
Arcenlaan 10		
( 559372
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

Afscheid en welkom nieuw
wijkteamlid
Na 17 jaar lang actief te zijn geweest
in het wijkteam Dierdonk van de
Protestantse Kerk in Helmond gaat
Annemarie stoppen met het wijkwerk.
Velen in de wijk hebben haar leren
kennen als een toegewijd medewerkster
voor onze kerk. Voor velen van ons
stond zij klaar in moeilijke en makkelijke
tijden en met name de jeugd had haar
bijzondere aandacht. Dit laatste blijft
zo nog, ze blijft haar medewerking
verlenen aan de jeugdkerk die één
maal per maand in de Bethlehemkerk
gehouden wordt. In april nemen wij op
gepaste wijze afscheid van haar.
Annemarie bedankt voor je goede
samenwerking en alles wat je in de
afgelopen jaren voor ons hebt betekend.
Het ga je goed!
Tevens een hartelijk welkom aan Hilgert
Bos. Wij zijn blij dat hij ons wijkteam
komt versterken. Hij neemt de adressen
waar Annemarie de contacten had,
over. Dit zijn de oneven adressen van
de Dierdonklaan, het Belmontepark
en alle adressen in het gebied van het
waterwonen tot Albert Heijn.
Hilgert een mooie tijd in ons wijkteam
toegewenst!
Uw wijkteamcoördinator,
Fien van Duren
God opnieuw – door Ds. Flier
Vorig jaar hebben we een aantal
avonden met een groep mensen bij
elkaar gezeten rondom het thema ‘God
opnieuw’ Nu we maanden verder zijn
merk ik dat ik nog steeds nadenk over
de gesprekken die we toen hadden. De
centrale vraag tijdens de kring was of
God zich heeft teruggetrokken uit deze
wereld en zich er niet meer actief mee
bemoeit.
Dat is een vraag die veel mensen zich
zelf stellen. Oog in oog met blijvende
ellende kun je je voorstellen dat mensen

cynisch worden en niet meer geloven
dat God zich met hen bemoeit. Maar we
zagen ook dat juist weelde en overvloed
mensen een manier van denken kan
verschaffen waarin geen plaats is voor
een God die zich met je bemoeit. Wat is
het dan goed om eens vanuit een andere
invalshoek naar je eigen wereldje te
kijken. Niet van binnenuit, maar van
buitenaf. Stap eens uit je domein waarin
de dingen vastliggen en zijn zoals ze
zijn. Ga op zoek naar andere mensen en
werelden die een heel ander perspectief
op de Schepper hebben. Juist dan kom
je erachter hoe ’vastgeroest’ je eigen
ideeën en beelden over God kunnen
zijn.
De eerste avond van de serie bekeken
we met elkaar de film ‘le tableau’, een
film over een schilderij. Een aantal
figuren uit dat schil derij stappen uit
het schilderij en komen via andere
schilderijen figuren tegen die ook
geschilderd zijn door de grote schilder.
Zij horen heel andere verhalen over die
creatieve schepper. Gaandeweg nemen
zij initiatief om met de middelen die de
schilder heeft gebruikt terug te keren
naar hun thuisfront. Uiteindelijk is er
in die film slechts één persoon die een
ontmoeting met God krijgt.
Zij kan - na de zoektocht die ze heeft
ondernomen - niet meer terug in haar
oude leventje. Haar vrienden keren wel
blijvend terug, ook al zijn ze veranderd
door hun bijzondere zoektocht. Ze doen
iets met de ervaringen van die tocht. Ze
werken actief mee aan verandering van
hun samenleving.
Terugkijkend kan ik zeggen dat we
ieder op onze eigen manier tijdens deze
avonden in het verhaal van ‘le tableau’
zijn gaan staan. Persoonlijke verhalen
over onze ervaringen in het leven in
relatie tot ons geloof in God kwamen
los. Ik denk dat we kunnen zeggen dat
allemaal opnieuw aan het denken zijn
gezet. Mooi!
Inloopmiddag nabestaanden
Op de 4de zondag van de maand orga
niseert Stichting Rouwbegeleiding Hel
mond e.o. “Omzien naar elkaar” de
maandelijkse inloopmiddag van 14.00
uur tot 16.00 uur in inloophuis De Cirkel,
Piet Heinstraat 59 te Helmond.

42

Nieuwsblad voor Dierdonk

Programma 2014 Tourclub ‘81 Helmond
datum

afstand

vertrek

naam tocht

voorrijden

9-mrt

65

09:00

7

Mariaheidetocht; start filiaal Toon van Erp
Mari van Boven, Rakthof

16-mrt

65

09:00

4

Siberietocht

Harm van der Putten

23-mrt

65

09:00

5

Fortuintocht

Jan Steenbakkers

30-mrt

65

09:00

6

Pelgrimstocht

Harm van der Putten

6-apr

65

09:00

9

Mijl op Zeven

Peter van de Kerkhof

13-apr

70

09:00

10

Lindentocht

Toon Slaats

21-apr

75

09:00

21

Veulentocht

Arie Manders

Pasen

27-apr

75

09:00

26

Ollandtocht

Patrick Derkx

4-mei

90

09:00

49

Egheltocht

Peter Geeven

26 april t/m 5 mei
Meivakantie

11-mei

90

08:30

52

Maasheggetocht

Toon van Erp

18-mei

80

08:30

45

Daatjeshoevetocht

Peter Geeven

25-mei

85

08:30

50

Landhorsttocht

Liesbeth Bloks

1-jun

85

08:30

43

Meteriktocht

Peter van de Kerkhof

9-jun

90

08:30

69

Eendeventocht

Hein Manders

15-jun

80

08:30

33

Beugentocht

Henk Klarenbeek

22-jun

100

08:00

61

Oirschotseheidetocht

Ad van den Heuvel

29-jun

100

08:00

74

Leudaltocht

Hans van Deursen

6-jul

100

08:00

51

Vinkeltocht

Toon van Erp

13-jul

100

08:00

62

Malpietocht

Harm van der Putten

20-jul

120

08:00

121

Kevelaertocht

Ad van den Heuvel

Pinksteren

Vakantie

27-jul

09:00

Vrije tocht

Hein Manders

3-aug

09:00

Vrije tocht

Hein Manders

Bouwvak

3-aug

14:00

Verrassingstocht

Liesbeth Bloks

Bouwvak

10-aug

09:00

Vrije tocht

Hein Manders

Bouwvak
Bouwvak

17-aug

80

08:30

31

Geuzentocht

Ad van den Heuvel

24-aug

85

08:30

40

Geysterentocht

Ad van den Heuvel

31-aug

95

08:30

58

Volkeltocht

Harm van der Putten

7-sep

95

08:30

59

Heibloemtocht

Huub Martens

14-sep

85

08:30

48

Beerstocht

Arie Manders

21-sep

75

09:00

55

Jagerstocht

Patrick Derkx

28-sep

75

09:00

25

Westerbeektocht

Harm van der Putten

5-okt

75

09:00

23

Kleine Peeltocht

Harrie van den Heuvel

12-okt

70

09:30

-

Snerttocht

Toon van Asten

Helmtocht

Allen

19-okt
totaal

2400

Tourclub ‘81 Helmond
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"11 okt t/m 19
okt herfstvakantie"

km
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VERKOCHT!

‘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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Goede verkoopkansen!
Door uitstekende verkoopresultaten van met name de laatste 4 maanden zijn wij op zoek naar
toekomstige verkopers van woningen in Dierdonk.
Bent u benieuwd naar de actuele marktwaarde en verkoopmogelijkheden van uw woning? Wilt
u een makelaar die werkt aan een optimale woningpresentatie met veel aandacht voor u en
uw woning? Neem dan contact met ons op en maak een afspraak zodat ook uw woning nog dit
voorjaar in de verkoop kan! U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0492-549055.
Tevens wil ik u wijzen op ons redactionele stuk elders in deze editie van de Gazet!

Alwin Greefkes, Makelaar

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

