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Redactieadres: redactie@dierdonk.org
Wijkvereniging:
www.dierdonk.nl
Adres: Ockenburghpark 78,
5709ML Helmond,
Secretariaat:
secretariaatwijkvereniging@dierdonk.nl
Wijkraad:
www.dierdonk.nl
Secretariaat:
secretariaatwijkraad@dierdonk.nl
Parkzicht (gebouw)
(556266 Fax: 556267
Reserveringen via beheerder: (06-30735792
Secretariaat: Hans v. Rijt,
Postbus 130, 5700AC Helmond
www.parkzicht-dierdonk.nl
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Knutselclub
Secretariaat en inschrijving leden:
Heidi Swinkels
(515221.
De fotoclub van Dierdonk
www.fotodier.nl
david_otten@hotmail.com
(06-20673277

 DIERDONK

informatie : Edwin Augustijn
Wilgenroosbeek 13,
Edwin@OSDierdonk.nl
Scouting Paulus Helmond-oost / Dierdonk
Blokhut: Bakelsedijk 208,
5703 JH Helmond.
Info: P. Sanders,
(542730
Wethouder Hamacherplein 14
Gezellig bridgen bij “One Down”.
One
In Parkzicht op maandagavonden.
Down Mevr. W. Nourredine (524889,
www.nbbclubsites.nl/club/30014
Liedertafel ’t Akkoordje
Mevr. J. Nooijen (06 26991756
info: pr@akkoordje.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
Informatie:
SimonaCastagnolisimo_cst@yahoo.it

Telefoonnummers
Alg. Politienummer
(0900-8844
Wijkagent F. Kamphuis via (0900-8844
mail: francisca.kamphuis@politie.nl
(512021
Basisschool Dierdonk
Dierenambulance
(513971
(140492
Gemeente (Meldingen)
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

2
Pag 02 - Wijkinformatie.indd 2

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
(088-2088200
met een voorsprong
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Daar bij die molen.
Als ik het voorwoord begin te schrijven
is het een grijze mistige dag. Veel mensen zijn teleurgesteld, want juist op deze
dag stond er iets unieks te gebeuren. Een
zonsverduistering, ja hij was er natuurlijk wel maar dan achter de wolken. De
aangekochte eclipsbrilletjes kunnen dus
voorlopig weer de kast in tot de volgende
zonsverduistering in Nederland op 12
augustus 2026, als men ze dan nog weet
te liggen.
Soms worden we wel eens getipt door
wijkbewoners, zowel voor een voorpagina
als ook voor potentiële adverteerders.
Wel, deze voorpagina is daar een gevolg
van. Wist u dat we één molen hadden in
Dierdonk. Weet u waar die staat? Molens
hebben meestal een naam, deze hebben
we niet kunnen ontdekken. Weet u hem?,
Of heeft u suggesties voor de naamgeving
van deze molen? Laat ons het even weten
op redactie@dierdonk.org.
Wat betreft potentiële adverteerders,
wist u dat er ruim 1200 inschrijvingen in
de Kamer van Koophandel te boek staan
in Dierdonk. Hiervan zijn er natuurlijk
verschillende van verenigingen en stichtingen, maar dan blijven er nog vele
ondernemers over die hun bedrijf(je)/
onderneming zouden kunnen promoten
in de Gazet. Wist u dat we met de inkomsten uit de advertenties, de Gazet gratis
uit kunnen geven? Wist u dat de inkomsten uit de advertenties die overblijven
ten goede komen aan de wijkvereniging?
Wist u dat met die inkomsten weer leuke
dingen voor de wijk georganiseerd kunnen
worden en (nieuwe) initiatieven financieel
ondersteund kunnen worden. Nee u wist
dit niet, nu dus wel! Reden voor u als ondernemer om niet achter te blijven, en te
gaan adverteren in de Gazet. Meer weten?
advertenties@dierdonk.org of (per 1 april)
www.dierdonk.nl
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De inhoud deze maand is weer vanouds,
met deze maand ook weer Geheim Agent
PD7, die inderdaad wat langer speurwerk
heeft moeten verrichten over zijn huidig
onderwerp. Verder natuurlijk MoetNiks,
die nogmaals willen attenderen op hun
dagtocht op 12 mei. U kunt zich nog inschrijven. De hobby van… is ondanks de
droevige omstandigheden (lees pag.7)
rondom de columniste, wel aanwezig,
maar wellicht zult u deze rubriek de komende maanden missen, waar wij allen
begrip voor hebben.
Als deze Gazet in de bus valt is de voorjaarskermis in volle gang, daarna is het
Pasen, en heeft u deze Gazet natuurlijk
al uitgelezen en hebben de kinderen de
Paaspuzzel al opgelost. Ga dan met de
kinderen gezellig paaseieren zoeken in de
Gaviolizaal. Als laatste is het op 27 april
Koningsdag, naast de activiteiten die in
Helmond worden georganiseerd kunt u
natuurlijk ook op steenworp afstand terecht bij ons buurdorp Bakel. Ook hierover
leest u in deze Gazet.
Ik wens iedereen een fijne voorjaarskermis, prettige paasdagen en een fijne
Koningsdag, en natuurlijk weer veel leesplezier met de April editie van de Gazet.

Ps. De volgende uitgave van de Gazet,
het Meinummer zal de eerste meidagen
bezorgd worden.
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Horstlandenpark 59
5709 MC Helmond

www.schildersbedrijfbieleveld.nl
Info@schildersbedrijfbieleveld.nl
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5709 MB Helmond

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

www.josvanheugten.com
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Kleding vermaken herstellen repareren etc. etc.
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dit doe ik voor u.
Kleding vermaken herstellen
repareren etc. etc.

Ger van Hout

Gedipl. coupeuse/costumière
g.hout9@upcmail.nl
Nieuwveld 88. Helmond
tel. 0492-533074
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Molenstraat 48a
5701 KH Helmond

www.vorstelijkslapen.eu
info@vorstelijkslapen.eu

2e Paasdag open van 12.00 tot 17.00 uur
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De redactie behoudt zich het recht voor
de aangeboden kopij, indien nodig, te
corrigeren en/of in te korten. Opname
van kopij betekent niet dat de redactie
het met de strekking eens is. Anonieme
brieven/berichten worden nimmer geplaatst. De redactie is niet verantwoordelijk voor eventuele tekst- en zetfouten.
Redactionele kopij in MsWord, bij voorkeur in platte tekst !! en Afbeeldingen,
logo’s, etc. apart meeleveren in een zo
hoog mogelijke kwaliteit !!
Jaarkalender zie www.dierdonk.eu
Advertenties en Kopij voor de volgende
14 april
uitgave inleveren uiterlijk:
Volgende verschijningsdatum rond:

1 mei
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Mini-cursus bij Tafeltennisclub Dierdonk
Tafeltennisclub Dierdonk is op 6 mei
2014 van start gegaan. Inmiddels heeft
Dierdonk 8 tafeltennissers en 5 tafels.
Het enthousiasme is groot en de groep
wil zich verder bekwamen in tafeltennis,
het doel is om te blijven tafeltennissen
in Parkzicht, dichtbij huis. Misschien
woon je ook niet zo ver weg en is
dinsdagavond om 20:30 een geschikt
tijdstip voor je? Dan heeft de groep
meerdere mogelijkheden om zich aan te
sluiten.
Op 24 maart gaat een cyclus van 4
lessen van start. Daarna zal nog een
cyclus van 4 lessen volgen. De cursus
wordt gegeven door een door de
NTTB (Nederlandse Tafel Tennis Bond)
gecertificeerde tafeltennistrainer. De
theorie van de diverse effecten en
de juiste keuze van materialen is niet
eenvoudig. Professionals kunnen met
een smash het balletje een snelheid
geven van wel 180 km/uur en met een
topspin zelfs 6000 toeren per minuut
bereiken.
Spelen in Dierdonk is de ideale
voor
degene,
die
gelegenheid
enthousiast over “ping-pongen” is,
maar nooit de stap naar het echte
heeft
gemaakt.
“tafeltennissen”
Sommige leden hebben in een echte
club getraind en competitie gespeeld,
maar de meeste zijn starters. Starters
zijn van harte uitgenodigd zich aan
te sluiten. Met de theorielessen en
oefenen kunnen de leden samen tot een
sportclub uitgroeien.
De gymzaal Dierdonk is een mooie
ruime locatie. Dankzij de subsidie van de
wijkvereniging kan de club haar leden
een vrijblijvende formule aanbieden:
drie gratis proefbijeenkomsten en
een voordelige strippenkaart van 15
trainingen. Zo simpel is het: als je niet
kunt komen, dan betaal je ook niet.
Leden van de wijkvereniging Dierdonk
krijgen extra korting.
Geïnteresseerden kunnen aan de 4
lessen van de mini-cursus deelnemen
voor een gunstige tarief, zonder
verdere verplichtingen. Er zijn nog 2
vrije plaatsen, informatie bij Simona
Castagnoli.

Belangstellenden kunnen natuurlijk ook gewoon komen kijken op dinsdagavond
bij de gymzaal naast Albert Heijn Dierdonk op Parkzicht nr. 8 (over het
voetgangersbruggetje bij het parkeerterrein).
Neem je binnen-gymschoenen mee, er zijn voldoende batjes en ballen om mee te
spelen.
Meer informatie bij Simona Castagnoli (simo_cst@yahoo.it)

Lid worden van de wijkvereniging?
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 - 5709 PM Helmond
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Van dag tot dag
Als ik dit stukje zit te schrijven
zijn de verkiezing voor de
Provincialenstaten en Water
schappen nog niet geweest. Zijn
die dag Minister Opstelten en
Staatssecretaris Teeven opgestapt
omdat ze de Tweedekamer foutief
hebben geïnformeerd over de
bonnetjesaffaire rond drugsbaas
Cees H. En is op NPO 2 “Dossier
een vandaag” een uitzending
over de Ruit. Daarin kwamen
de tegens duidelijk naar voren
alleen Ruud van Heugten blijft zich vastbijten in het project
de Ruit, deskundige in dit programma maakte duidelijk dat
er geluisterd moest worden naar de mensen op de straat en
naar de Gemeenteraden die dicht bij de problematiek zaten
(betrokken waren) en dat is niet vanuit de hoge toren
in den Bosch. Het is dan ook wel heel belangrijk
welke partijen en met hoeveel zetels zitting nemen
in de Provincialenstaten. Want zij bepalen of de
Ruit er komt of niet. Wij Helmond Aktief zijn daar
altijd heel duidelijk in geweest tegen de Ruit en de
knelpunten aanpakken waar ze werkelijk nodig zijn
zoals de A67.

Nu nog even terug naar de Helmondse politiek en wel de
stand van zaken rond de Stadswacht (SSH) er is binnen de
Gemeenteraad unaniem besloten dat er een commissie
moet komen waarin zitting hebben drie leden uit de
oppositiepartijen en drie leden uit de collegepartijen Deze
commissie zal 31 maart tijdens de raadsvergadering de raad
een aantal voorstellen doen welke mogelijkheden er zijn voor
een gedegen en open onderzoek binnen de Stadswacht (SSH)
en welke kosten hier eventueel aan verbonden zijn.
We zullen zien! Want als u dit stukje leest is dat ook is dat ook
al weer bekend. Ook is de voorjaarsnota weer in aantocht,
maar daar schrijf ik de volgende keer een stukje over.
Jan van Aert

De politiek ligt even stil
Deze week ontvingen wij een e-mail bericht van Mirjam van der
Pijl, dat er in verband met droevige familieomstandigheden,
deze keer geen politieke column aangeleverd kon worden.
Toen wisten we nu nog niet hoe dicht bij dit was. De dag erna,
toen ze plichtsgetrouw nog de “Hobby van….” aanleverde,
werd alles duidelijk en kwam het nieuws tot ons.
Haar echtgenoot, vader en opa, Wil Kling was voor zijn werk
voor de TUE in China en is daar tijdens zijn werkzaamheden
overleden.
Onwezenlijk, onverwacht en zo ver weg.
Wij wensen Mirjam, kinderen en kleinkind heel veel sterkte
toe.
De Redactie Gazet.
Sylvia, Jos en Frank
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Willy van Duren
Kalmoesbeek 13
5709 PV Helmond

Indische massage
40 minuten voor € 20,00
Altijd leuk om te geven.....
en heerlijk om te krijgen!
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voor informatie
Cadeaubon vanaf € 10,00
of een afspraak
06-52407050 e-mail: w.van.duren2@kpnplanet.nl

Goed geregeld
sinds 1982!

Advies & Administratiekantoor

BOEKHOUDING / BELASTINGAANGIFTEN /
ADVIEZEN

• Voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf
• Voor startende ondernemers
• Voor particulieren (o.a. aangifte inkomstenbelasting)
• Specialist in Engelse Limited
kbo vd elsen dec2012.pdf
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Kanaaldijk N.W. 83b
5707 LC Helmond

info@adcomp.nl
www.adcomp.nl

0492-54 55 75

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

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

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

Ook verzorgen wij uw bouwtekening en vergunningaanvraag.
www.bouwbedrijfkbo.nl
E-mail: bouwbedrijf.kbo@chello.nl
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Moet Niks mededelingen
April is een echte overgangsmaand. De eerste mooie
lentedagen zijn alweer geweest. Wij trekken langzaamaan
naar het vrije buitengebeuren. Fietsen en wandelen krijgen
meer prioriteit dan computeren of koersballen. En dat is goed!
Daarom zijn we 26 maart gestopt met de wekelijkse com
puterinloop. Het koersballen op woensdagmorgen gaat tot
29 april door. Vanaf 6 mei gaan we weer Jeu de Boules spelen
op onze banen, boven op de promenade.
Op dinsdag 24 februari werd er met een grote groep
gewandeld. Van Parkzicht; door de Waterleidingbossen; over
de fietsbrug; naar de Praktijkschool. Daar genoten we met 29
personen van een geweldig driegangen diner. Dat was gezellig
en smaakte zo heerlijk dat de wandelaars snel vergeten waren
dat ze erg nat geregend waren.
We kunnen iedereen aanraden om op dinsdag en donderdag
in de middagpauze te gaan dineren in het Praktijk School
Restaurant, ingang aan de Straakvense Bosdijk. U dient wel
te reserveren zodat de leerlingen weten hoeveel ze moeten
koken en hoeveel bediening er nodig is.
We willen de MoetNiksers erop attenderen dat vanaf 25
maart elke woensdagmiddag vanaf 13:30 uur Parkzicht
geopend is. U kunt daar terecht om gezellig te buurten; een
spelletje te doen en om creatief bezig te zijn. Deze middagen
worden georganiseerd in het kader van het project Samen
Zorg Wijk Dierdonk
Het programma voor de komende weken luidt:
Dinsdag 7 april film in de Pathébioscoop. We kijken naar
The hundred Foot Journey. Als u mee wilt gaan, moet u zich,
uiterlijk 2 april opgeven bij Jeanne de Jong, tel. nr: 512.516.
We verzamelen om 13:15 uur in de foyer van Pathé. De film
begint om 13:30 uur.
29 april 10:00 uur. Laatste koersbalochtend
Start van het petanqueseizoen.
6 mei 10 uur.
12 mei 08:15 uur. We verzamelen ons voor de jaarlijkse
bustocht, om precies om 08:30 uur te vertrekken. Als het goed
is, rijden we achter de files aan. Ons eerste doel is Luik. Deze
stad heeft de laatste jaren een zeer grote renovatie ondergaan.
Vooral de binnenstad is weer in haar oude glorie hersteld.
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We worden in Luik ontvangen met koffie en koek. Daar
ontmoeten we onze gids die in een 2 uur durende bustocht
ons alle mooie en interessante delen van de stad laat zien.
We maken onder andere kennis met de Citadel en het nieuwe
spoorwegstation.
Het is, in verband met de tijd, handig om zelf een lunchpakket
en drinken mee te nemen, zodat u tijden de bustocht uw
lunch kunt gebruiken. Na de bustocht hebt u ongeveer 2 ½
uur de tijd om op eigen kracht Luik te verkennen en om te
genieten van de vele terrasjes en winkels.
We verzamelen ons opnieuw voor de bustocht naar Blegney,
waar we een bezoek brengen aan de aldaar gevestigde
UNESCO-mijn. Er worden twee groepen gevormd: Degenen
die goed ter been zijn en dat ook graag willen, gaan de
mijnschacht in om kennis te maken met de werkplekken
van de kompels. De andere groep bezoekt onder leiding van
een gids het museum en maakt via een film kennis met het
mijngebeuren.
Nadat we op deze manier onze geest verzadigd hebben,
bezoeken we het op de mijn gelegen restaurant en genieten
van een heerlijk en interessant Belgisch menu.
Het is dan weer tijd om naar huis terug te keren. We
verwachten rond 21:00 uur terug in Dierdonk te zijn.
Op het moment van schrijven van dit artikel zijn er nog
plaatsen beschikbaar. Als u vanaf 1 januari lid bent van de
wijkvereniging kunt u met deze reis mee voor € 38,- per
persoon. Niet-leden kunnen mee voor € 50,- per persoon.
Informeer snel bij Jeanne de Jong, tel. nr. 512 516 of er nog
plaatsen zijn.
2 juni 10:00 uur. Eerste fietstocht met aansluitend de lunch
in de Praktijkschool. U kunt zich tot 18 mei opgeven voor de
lunch. U belt Jeanne de Jong, tel. nr: 512.516, uiterlijk op 18
mei. U rekent de lunch en de drankjes zelf af.
De fietsers vertrekken om 10:00 uur vanaf Albert Heijn.
Degenen die alleen maar willen lunchen verzamelen om 11:50
uur bij de ingang Straakvense Bosdijk en wachten daar op de
fietsers.
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Steven Langewouters: Architectuur
Wil je meer weten over onze club kijk dan
op onze website www.fotodier.nl of mail
naar david_otten@hotmailmail.com

Mijn naam is Steven Langewouters en ben, samen met David
Otten, co-voorzitter van fotoclub Fotodier. Ik ben vrij breed
in mijn interesses, maar mijn favoriete foto-onderwerp
is architectuur. Overal waar de mens is of geweest is, zijn
er gebouwen die iets vertellen over hun bewoners en de
geschiedenis.
Ik heb meestal wel mijn camera bij me. Je weet namelijk
nooit wat er onderweg te zien is. Hier in ons mooie Helmond
hebben we bijvoorbeeld een nieuw station. Deze foto’s heb ik
gemaakt toen er een dun laagje sneeuw lag.
De Blob in Eindhoven heeft me al regelmatig aangekeken bij
een dagje kleren kopen. Maar ja, dan heb ik natuurlijk geen
camera bij me. Dus ben ik een keer terug naar Eindhoven
gegaan om wat foto’s van dit vreemde bouwwerk te maken.
Daarna ben ik naar het lichtplein achter de Witte Dame
gelopen en heb hier ook een foto gemaakt.

Een tijdje geleden ben ik op een doordeweekse regenachtige
dag naar de basiliek van Kevelaer geweest. Het was nog
vroeg, bijna geen bezoekers gezien, dus ik heb naar hartenlust
ongestoord kunnen fotograferen. Grote hoge zuilen uitlopend
in kruisende bogen, iedere vierkante meter is beschilderd
met Bijbelse figuren. De suikerstok-achtige beschilderingen
op de pilaren zorgen voor een optische illusie waardoor het
interieur duizelingwekkend hoog lijkt.
Met fotodier zijn we een keer naar het kleine plaatsje
Monschau geweest. In het hart van dit kleine Duitse stadje
staat het rode huis. Het interieur is in de Rococo stijl ingericht
met originele meubels. De keuken ziet er uit alsof op ieder
moment de kok kan binnenwandelen. In de hal van het
gebouw staat een imposante houten trap.

Een tijdje gelezen ben ik naar het Landschaftspark in Duisburg
geweest. Hier staat een oude hoogoven die niet meer staal
produceert. De gemeente gebruikt dit terrein nu als stadspark.
De oude gebouwen en machines zijn nog aanwezig. ’s Avonds
worden de gebouwen verlicht met verschillende kleuren.
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Hoewel Hoewel architectuur slechts één
onderwerp is, is het wel heel divers en
kan ik er mijn creativiteit in stoppen.
Naast de creativiteit heb je uiteraard
ook de techniek en kennis nodig om
een goede foto te kunnen maken. Deze
kennis heb ik, onder andere, op een
prettige manier opgedaan bij fotoclub
Fotodier.
Bij fotodier kan je jezelf verdiepen in de
hobby fotografie. Wij hebben één keer
per maand een clubuitje en één keer per
maand een clubavond. Hierbij proberen
we, naast de gezelligheid, elkaar wat te
laten zien en te inspireren

Gazet april 2015

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

11
21-3-2015 10:38:36

pag 06 mts verhoeven asperge Gazet 2015.pdf

1

16-3-2015

12:49:49

ACTIE VAN DE MAAND

ies rk
t
c
a
e
oie huism
o
M ns
m
roo
o
w
o
*
t
e sh n!
me
onz asse
r
r
naa u ver
m
t
o
a
K n la
e

C

M

Gordijnen
Binnenzonwering

Y

CM

Buitenzonwering

MY

Insectenwering

CY

Vloerbedekking

CMY

ZO MOOI...

K
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Verse asperges,
ook geschild en verpakt
aardbeien en eieren
ook versautomaat
van 8.00 tot 22.00 uur
Fam. Verhoeven-Martens
Weg naar Bakel 3
Tel. 0492-524469
(bij de rotonde)
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ENGELSEWEG 221A
5705 AE HELMOND
TEL. 0492 - 53 76 93
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Representatieve locatie
Flexibel huren
Monumentale kantoorvilla
Compleet gemeubileerde ruimtes
Presentatieruimte beschikbaar
Direct beschikbaar

Kijk voor informatie op:

www.egmondbeheer.nl
Of bel 0492 - 33 81 40
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Dierdonk 3D: www.dierdonk.nl !!
Circa 6 jaar geleden ontstond binnen
de wijkraad ook de wens via een
website de bewoners te informeren.
Dat was ook het moment dat de Gazet
veranderde van ‘wijkblad voor leden
van de wijkvereniging’ in ‘wijkblad voor
Dierdonk’. De samenwerking tussen
de wijkvereniging en wijkraad leidde
tot de oprichting van de website www.
dierdonk.eu.

Het is geen 1 april-grap. Het is echt
waar. Op 1 april gaat de nieuwe
website www.dierdonk.nl de lucht in.
Het is mij gelukt om als geheim agent
maandenlang undercover te gaan
en de perikelen rond de website van
Dierdonk te volgen. In deze gazet leest
u het verhaal achter deze mooie, waar
devolle website die geheel door vrijwil
ligers is opgezet en wordt bijgehouden.
Ik hoor u denken: ‘We hebben toch al een
website? Dat is toch www.dierdonk.eu?’
Dat klopt, maar die wordt omgezet naar
www.dierdonk.nl. Om uit te leggen hoe
het zover is gekomen, neem ik u mee
terug in de tijd.
Zo’n 10 jaar geleden ontstond de wens
om een website te maken waarop
bewoners van Dierdonk alle informatie
konden vinden die met onze mooie
wijk te maken heeft. Het initiatief lag
bij het toenmalige bestuur van de wijk
vereniging. Wie maakt de site? Wie
beheert de site? Welke informatie moet
op de site? Vragen die jarenlang moeilijk
te beantwoorden bleken. Ook de vraag:
‘Hoe heet de website?’ bleek makkelijker
te stellen dan te beantwoorden.
In den beginne was de website
www.dierdonk.org, was de kleurstelling
erg geel zoals het logo van de wijk
vereniging en stond er voornamelijk
informatie over de wijkvereniging en
haar werkgroepen op.
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Een duidelijk verschil met de oude
website was de kleurstelling, het
gebruik maken van foto’s uit de wijk
en een startpagina met nieuws. Zowel
de wijkraad als de wijkvereniging
noteerden met enige regelmaat
nieuwtjes op de site. Ook werd
getracht de bezoeker wegwijs te
maken in Dierdonk door ook links te
vermelden naar groepen of activiteiten
die niet onder de wijkvereniging of
wijkraad vielen. Te denken valt aan de
tennisvereniging of cultuurcentrum
Parkzicht. De site werd regelmatig
bezocht maar toch ontstond het gevoel
dat er niet meegegaan werd met de tijd.
De wijkraad, met name Charles van de
Reek, nam eind 2014 het initiatief om de
website te moderniseren. De site moest
aantrekkelijker, een zoekfunctie moest
worden toegevoegd en moderne sociale
media moesten worden geïntegreerd
zoals twitter. De wijkvereniging is ook
overtuigd geraakt van de wenselijkheid
van deze aanpassing waarbij zij graag
wil dat de groepen die onder de

wijkvereniging vallen, zelf hun teksten,
verslagen, foto’s en agenda kunnen
aanpassen.
Ik heb (in februari) de site al kunnen
bekijken en hij zag er fris en modern
uit. De wijk kan weer jaren vooruit en
ik hoop dat de site vele bezoekers mag
verwelkomen. Kortom, kijk (vanaf 1
april) regelmatig op www.dierdonk.nl
en blijf goed op de hoogte van het wel
en wee in onze wijk.
Groeten geheim agent pd7
geheimagentpd7@gmail.com
www.dierdonk.nl (vanaf 01-04-2015)
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April 2015 in het Annatheater
Woensdag 1 april Proefles
toneelspelen voor kleuters
Kom een gratis proefles volgen in onze
Jeugdtheaterschool.
Vliegen naar de maan, een hondje zijn
of een poes, een verhaal van Jip en
Janneke spelen of zelf de koning zijn in
een prachtig kasteel. Dat kun je allemaal
op het toneel beleven.
Doe je mee? Kom gratis en vrijblijvend
de leuke proefles volgen.
Op woensdag 1 april is er om 15.00 uur
een proefles voor kleuters.
voor meer informatie: Jeugdtheater
school Annatheater, Lavínia Germano,
telefoon: 0492- 54 75 73, e-mail: info@
annatheater.nl; www.annatheater.nl
Dinsdag 7 april Gratis proefles
Zumba
docent: Gloria Robledo
informatie: gloriazumba@live.com
Proefles op dinsdag 7 april van 19:00
uur tot 20:00 uur .
Lessen worden gegeven elke dinsdag
vanaf 7 april van 19:00 uur tot 20:00
uur.

maandag 13 april Presentatie
cursisten acteercursus
Annatheater “Het vrouwtje
van Stavoren”
Op maandag 13 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, geïnspireerd
op de Nederlandse sage “Het vrouwtje
van Stavoren”, vanuit improvisaties
scènes in elkaar gezet. U bent van harte
welkom om het resultaat te zien.
aanvang: 21:15 uur
entree: gratis, reserveren is niet nodig.
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zondag 26 april Zanggroep Say No
More met Musicals in het Anna
Frozen, Billy Elliot en Aïda; bekende
musicals waar we allemaal wel een liedje
uit mee kunnen zingen. Musicalkoor
Say No More zingt verschillende songs
uit deze musicals maar ook uit musicals
als Rent, Elisabeth, Chaplin en Newsies.
Say No More staat onder leiding van
Jack Breikers, hoofdvakdocent Zang aan
de “Fontys Academie voor Muziek- en
Musicaltheater” te Tilburg en heeft een
jarenlange ervaring in het musicalvak.
Say No More werkt op projectbasis; er
wordt vier maanden gerepeteerd en
aansluitend vinden de concerten plaats.
De zanggroep bestaat uit studenten van
de opleiding Musicaltheater en (semi-)
professionals.
aanvang: 15.30 uur
entree: € 12,50

Het Annatheater is gelegen aan de
Engelseweg, 1 minuut lopen van het
NS-station. Het adres is Floreffestraat
21a, Helmond. Telefoon: 0492 475255,
e-mail: info@annatheater.nl
Voor meer informatie kijk op:
www.annatheater.nl.
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Buurtpreventie Dierdonk Veengeul
In augustus 2014 is door de wijkraad Dierdonk het project
Zorg Samen Wijk opgestart. Naar aanleiding van dit project
hebben enkele bewoners van de Duindoornbeek het initiatief
genomen te onderzoeken of bij de bewoners in de omgeving
van de Duindoornbeek behoefte bestaat voor het opzetten
van een buurtpreventieproject. Als doel voor een project werd
gesteld een positieve bijdrage te leveren aan het vergroten
van de veiligheid, saamhorigheid en leefbaarheid van de
buurt. Hierbij kan, naast inbraakpreventie, gedacht worden
aan de openbare groenvoorziening, verkeersveiligheid,
geluidsoverlast, etc.
Om ervaring op te doen bij het goed op de rails zetten van
een dergelijk project is besloten dit project vooralsnog klein
schalig te houden waarna, bij positieve ervaringen, het project
uitgebreid kan worden naar aangrenzende delen van de
wijk. In eerste aanleg omvat het ‘verzorgingsgebied’ van het
project daarom de bewoners van de woningen gelegen tussen
Zwanebloemsingel, Zonnedauwsingel en de Korte Geer.
Eind september is in genoemd deel van de wijk deur voor
deur gevraagd of er belangstelling is om een dergelijk
buurtpreventieproject op te starten. Op deze vraag heeft 85%
van de bewoners positief gereageerd.
Op grond van deze positieve reacties is eind november een
bijeenkomst belegd met de bewoners die actief wilden
deelnemen aan het project, de wijkagent en medewerkers
van de LEV groep.
Tijdens deze bijeenkomst is besloten een plan van aanpak op
te stellen voor het project en op basis daarvan een goedkeu
rende beschikking aan te vragen bij de Gemeente Helmond.

Naar aanleiding van deze aanvraag is in januari door de Ge
meente deze goedkeurende beschikking afgegeven en is het
project buurtpreventie Dierdonk Veengeul officieel van start
gegaan.
De naam Veengeul is afkomstig uit de door de Gemeente op
gestelde ‘Realiseringsregels Deelgebied III’ uit 1995, waarin
de vijver bij de Zwanebloemsingel Veengeul wordt genoemd.
Omdat een buurtpreventieproject alleen kan functioneren
met de medewerking en inbreng van buurtgenoten werd
er op donderdagavond 12 maart in Parkzicht door het
buurtpreventieteam Dierdonk Veengeul, in samenwerking
met de wijkagent en de opbouwwerker van de LEV groep, een
presentatie verzorgd en informatie gegeven over het project.
Het Buurtpreventieteam Dierdonk Veengeul
Bereikbaar via:
Email buurtpreventie.veengeul@upcmail.nl
Twitter @BPDierdonk01
Facebook Buurtpreventie Dierdonk Veengeul

Wijkraad Dierdonk vergaderkalender 2015
Datum

Omschrijving

Locatie

Tijdstip

Aanwezigen

15 januari

Wijktafel/ Nieuwjaarsreceptie

Parkzicht

19.00/21.30

Wethouder/genodigden en wijkbewoners

19 februari

Regulier Wijkraad (WAP)

Parkzicht

20.00 uur

Open vergadering

26 maart

Regulier Wijkraad

Parkzicht

19.30 uur

Open vergadering

23 april

Projectgroep bijeenkomst

Parkzicht

20.00 uur

Open vergadering

19 mei

Regulier Wijkraad

Parkzicht

20.00 uur

Open vergadering (Let op is dinsdag)

25 juni

signaleringsteam

Parkzicht

20.00 uur

Open vergadering

Juli

Vakantie

Vakantie

Vakantie

Vakantie

27 augustus

Projectgroep bijeenkomst

Parkzicht

20.00 uur

Open vergadering

24 september Wijkbreed overleg

Parkzicht

20.00 uur

Open vergadering

22 oktober

signaleringsteam

Parkzicht

20.00 uur

Open vergadering

19 november

Projectgroep bijeenkomst

Parkzicht

20.00 uur

Open vergadering

17december

Regulier Wijkraad

Parkzicht

20.00 uur

Open vergadering

secretariaatwijkraad@dierdonk.nl

Gazet april 2015

Pag 15 - WIJKNIEUWS - wijkraad.indd 15

15
22-3-2015 11:17:20

0492 - 51 78 61
•
•
•
•
•

Schoolstraat 25
5761 BV Bakel
Telefoon 0492-343878

Ook voor particulieren!

HENK HUIJSMAN
O P T I E K

Puincontainers
Afvalcontainers
Zandcontainers
Opslagcontainers
Inboedelcontainers

Optiek
mode
op z’n
best

Levering van alle soorten zand,
grond en grind.
Alle grondwerken en transport
voor bedrijf en particulier.

Oogmeting
+
Reparaties
GRATIS

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

Voor BRILLEN en CONTACTLENZEN
Geopend: dinsdag t/m zaterdag

Van Lieshout Stoffering
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Meubel, Auto, Boot, Caravan, Revalidatie Stoffering
uils
in relaxfaute
De specialist
t gemaakt en
Voor u op maa
gemeten.
bij u thuis in
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Horstlandenpark 2 / 5709 MB Helmond
Tel: 0492 539061 / Mobiel: 06 51871480
E-Mail: info@vanlieshoutstoffering.nl

Bel gerust voor
Adv_93,5x 67 - Coscom juni 2013 zelfstandig
met slogan3.pdf
www.vanlieshoutstoffering.nl
een vrijblijvende
offerte.

advertentie huysman.indd 1
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19-5-2013
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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

CCorstiaan Stoeffe

CY

CMY

K

info@coscom.nl
www.coscom.nl

- Advertenties Gazet van Dierdonk april 2015.indd 16

1

Torteltuin 9
5754 HA Deurne
Nederland
0493 - 842607

22-3-2015 0:46:51

De hobby van… Corstiaan Stoeffe
Elke maand vragen we een van de mensen achter de
advertenties in ons wijkmagazine naar hun hobby of
vrijetijdsbesteding. Dit keer laten we Corstiaan Stoeffe van
Coscom aan het woord in onze rubriek De hobby van….
De trip gaat dit keer naar Deurne. Daar zal ik opnieuw
kennismaken met Corstiaan Stoeffe die aldaar aan huis
zijn bedrijf Coscom heeft. Coscom is er voor betaalbaar
webdesign, computer reparatie, data opslag, back-up en
recovery, onderhoud en aankoopadvies, cloudworking
(Office365 en Voip telefonie). Corstiaan legt ook netwerken
en internet aansluitingen aan. Welke hobby zou deze
ondernemer hebben?
En opnieuw blijkt dat ondernemers bezige mensen zijn! Ook
Corstiaan Stoeffe heeft meerdere hobby’s naast de drukke
bezigheden in zijn bedrijf. Een heel mooi aspect aan deze
hobby’s is dat hij de meeste ervan samen met zijn dochter
deelt en beleeft. Sinds enige tijd zeilen ze samen en daaruit
zijn grote plannen geboren.
Zeilen
Op het Haringvliet wordt er samen gezeild. In Hellevoetsluis
volgen Corstiaan en zijn dochter lessen in kaart- en plotters
(soort zeekaarten) lezen, marifoon en dieptemeters gebruiken
en routes uitstippelen. De eerste diploma’s zijn binnen, met
de tweede zijn ze bezig en daarna staat de derde op het
programma. En dat allemaal met het doel om ooit in een
eigen boot naar Engeland te zeilen!

Oude-mannensport?
Corstiaan merkt op dat nog steeds veel mensen denken dat
deze concentratiesport een oude-mannensport is. Zijn dochter
bewijst het tegendeel die ook deze sport beoefend en waarin
leden zitten die aan het Nederlands jeugdkampioenschap
meedoen. Sinds de film The Hungergames is deze sport
een stuk populairder geworden. Vol trots verteld Corstiaan
Stroeffe dat zijn dochter veel meer talent heeft dan hij. Zichzelf
klasseert hij als “net boven het gemiddelde”. Het is voor hem
een sport puur voor de fun, voor een clubkampioenschap zou
hij veel meer tijd vrij moeten kunnen maken om te kunnen
oefenen. Het lukt hem nu al niet altijd om op zowel de dinsdag
als de donderdagavond een uurtje vrij te maken om bij zijn
club Vredelust 25 pijlen af te schieten. In de clubhuisbarak,
die naar Corstiaans zeggen momenteel grondig verbouwd
wordt , is de gezelligheid een mooie beloning na 75 tot 100
keer krachtsinspanning om de boog te spannen. De rug voelt
het goed dat er vele malen tot 27 lbs aangetrokken wordt.
Supergeconcentreerdheid bij het richten en aanspannen van
de boog maakt na een uurtje plaats voor ontspanning aan de
bar.
Geconcentreerdheid zal Corstiaan ook in zijn dagelijks werk
aan de dag leggen. Uw computerprobleem krijgt al zijn
aandacht en hij spant zich in om ervoor te zorgen dat u weer
ontspannen achter de computer kan plaatsnemen.
Mirjam van der Pijl

Films
Een tweede tijdsbesteding (of moet ik zeggen derde, het
bedrijf Coscom is immers eerste) is films kijken. Vanuit de
woonkamer, waar ik Corstiaan interview, zie ik de serre die als
thuisbioscoop is ingericht met een luxe bank en een megagroot
(TV)-scherm en een beamer. Als het even kan wordt daar via
Netflix gekeken naar spannende en enerverende film(series).
Motor
En dan blijkt het goede seizoen net weer aangebroken te zijn
voor een derde hobby: motorrijden. Ook deze hobby heeft
een grote aantrekkingskracht op zijn dochter. Een reis maken
door Europa op de motor is ook nog een droom van hen. De
partners mogen tegen die tijd achterop de motor mee…
Gespannen
De boog kan niet altijd gespannen staan! Ontspanning is hard
nodig als je een eigen bedrijf hebt waarin je bijna dag en
nacht voor je klanten klaarstaat. En toch zoekt Corstiaan die
ontspanning juist in het aanspannen van de boog!
Boogschieten, om precies te zijn recurve boogschieten is de
sport die als het even kan 2 keer per week wordt bedreven.
De recurveboog (een afgeleide van een olympische boog)
is voorzien van een vizier en stabilisatoren. Recurve boog is
gelimiteerd aan bepaalde regels en is als enige een olympische
klasse. Deze driedelige boog is gemakkelijk te demonteren
en te vervoeren. Er worden vanaf een afstand van 25 meter
pijlen afgeschoten op een blazoen, het vlak met de gekleurde
rondjes en de “roos” middenin.
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Er is van alles te beleven op BS Dierdonk

Carnaval!
We hadden in de klas carnaval gevierd.
Iedereen was mooi en leuk verkleed.
Zoals: een ninja, politie, heks, aardbei
en cheerleader. Iedereen zag er heel erg
mooi en leuk uit. We zijn in het begin
naar de gymzaal gegaan, Daar mochten
we lekker feesten en hossen. Er was
zelfs een echte DJ, die draaide muziek.
De Rampetampers waren geweest en
de dansmarietjes. Dat was heel leuk!
Om 10 uur gingen we terug naar school.
In de klas hadden we nog allemaal
optredens bekeken van de kinderen uit
de klas. Het was jammer dat we weer
naar huis moesten, maar we hadden wel
lekker vakantie!! We hopen dat jullie dit
verhaal mooi vonden. Tot ziens.
Groetjes groep 5A
Op naar het museum!
Hoi, wij zijn Evita, Sam en Annabel en
wij zijn samen met onze groep 8B naar
museum ‘Wild Beest’ geweest.
Daar kregen we eerst een uitleg. We
kregen ook een koffertje met een
luisterapparaat en een boekje waar alle
opdrachten in stonden. Daarna moesten
we opdrachten uitvoeren en daarbij de

kunstwerken bekijken. We zijn ook in
groepjes naar de kleurenkamer gegaan.
We kregen een witte lab jas aan. En 2
kinderen kregen een controller waar
mee je op elkaar kon schilderen met
neonlicht, dat gaf een gaaf effect!
Dit was het avontuur naar de tentoon
stelling “Wild Beest”.
Groep 7B werkt samen
We maakten samen een menselijke
piramide. Wat is het doel van het spel?
Het doel is om met elkaar samen te
werken. En om samen iets moois neer
te zetten.
Wat zijn de regels? De regels zijn: je mag
niet de baas spelen, en veiligheid gaat
voor alles.
Hoe ging het met zijn allen? Wij hebben
goed samen gewerkt. En het belang
rijkste was: het was superleuk!
Verschillen: Iedereen had andere idee
ën. De piramides waren allemaal an
ders. Maar we zijn allemaal heel creatief
geweest. Het was heel leuk.
Julia, Emma en Julian

Het EDAH museum
Wij zijn groep 1/2C en wij zijn naar
het EDAH museum gegaan met onze
klas. In de ochtend mochten wij in
de auto en vonden het toch nog een
beetje spannend. We hadden een
koffer gevonden op de parkeerplaats
die iemand zomaar had laten staan. Er
zaten heel veel spullen in die we later
ook in het museum zagen.
Toen we in het museum waren mochten
we heel veel leuke dingen doen. We
hebben eten gewogen en spulletjes
gezocht. Ook hebben we koffie mogen
malen in een oude koffiemaler. Het
museum was heel mooi en toen we van
de ene opdracht naar de andere liepen
zagen we allemaal schilderijen. Bij de
laatste opdracht mochten wij spullen
ruiken en voelen.

“Wat wij het allerleukst vonden, was
het sorteren van de centjes en het
malen van de koffiebonen.” Zeiden Lise,
Wesley en Iris.
Opbloeien met Pasen
De leden van de Paaswerkgroep zijn al
druk bezig met de voorbereidingen voor
Pasen. Dit jaar staat Pasen bij ons in
het teken van opbloeien, niet alleen de
natuur groeit en bloeit in de lente, maar
ook mensen kunnen opbloeien.
Naast het traditionele Paasontbijt, het
zoeken van Paaseitjes en de sfeervolle
Paasviering, zal iedere leerling een
kaart maken en die bij iemand in de bus
gooien. Wie weet laat die kaart jou een
beetje opbloeien!
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Nieuws van onze wijkagent:
tijdens de carnaval en vakantieperiode
GEEN inbraak gepleegd. Bedankt voor
uw oplettendheid en meldingsbereid
heid!
Mooi resultaat extra alert tijdens
Carnaval 2015
Naast de normale aandacht voor
woninginbraken heeft de politie tijdens
de carnavalsperiode 2015 extra aan
dacht gehad voor de wijk Dierdonk ter
voorkoming van een inbraak. Tijdens
de carnavalsperiode 2014 werd er maar
liefst 9 keer ingebroken in Dierdonk.
Met dit gegeven besloot ik de hulp van
u, wijkbewoners in te roepen om extra
alert te zijn deze periode. Zo werd er
o.a. door ons een flyer gemaakt en huis
aan huis bezorgd waarin wij u opriepen
alert te zijn en verdachte situaties te
melden. En met succes! Er werden
meerdere verdachte situaties gemeld.
Zo meldde een buurtbewoonster van de
Zwanenbloemsingel op 15 februari een
verdachte auto die in de straat aandacht
had voor woningen waar niemand thuis
was. Toen de inzittenden van deze
auto in de gaten kregen dat zij bekeken
werden zijn zij weggereden en niet meer
terug gekomen.
Een enigszins hilarische melding deed
een buurman van de Malaxisbeek. Hij
zag op 15 februari rond 22.30 uur een
onbekende man op de oprit van zijn
buren. De alerte buurman belde hierop
de politie die onder andere met een
politiehond uitrukte naar de woning.
De politiehond en zijn geleider troffen
in de woning de eigenaar van de woning
die carnaval was wezen vieren. Hij had
zich dusdanig verkleed dat zijn eigen
buurman hem niet herkende.
Toen een bewoonster van de Leeuwen
borghweide op 15 februari drie ver
dachte mannen met zaklampen door
de straat zag lopen belde zij de politie.
Al snel bleek het hier te gaan om
politieagenten die bezig waren met
een zogenaamd ‘ witte voetjes’   actie.
Tijdens deze ‘ witte voetjes ‘ actie werd
er door de politie een schoenafdruk
achtergelaten bij woningen die niet
goed zijn afgesloten. Op deze voetafdruk
staat de tekst:’ Deze schoenafdruk had
van een insluiper kunnen zijn…’
Door de verhoogde politie-inzet en
uw oplettendheid werd er in Dierdonk
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Aanrijding met doorrijding
Een dronken bestuurder is in de
nacht van 22 februari doorgereden
nadat hij een geparkeerde auto op de
Coendersberglaan had geraakt. De
aanrijding gebeurde rond 1.30 uur.
Getuigen hadden de aanrijding zien
gebeuren en belden de politie. De
auto werd kort daarop door de politie
aangetroffen op de Horstlandenpark.
Al snel bleek dat de man te veel
gedronken had. Uit de ademanalyse op
het politiebureau bleek dat de man ruim
vier keer het toegestane maximum van
220 ug/l blies. Ook bleek de man niet
in het bezit van een rijbewijs. Tegen de
man is proces verbaal opgemaakt.
Baldadigheid?
Op de Holterbergweide was op 1 maart
rond 20.30 uur een huis doelwit van
eiergooiers. De dag ernaar werd er een
confettibom door de brievenbus van
een woning aan de Zilverschoonbeek
geduwd. Dit was omstreeks 20.30 uur.
Indien uw eigendommen vernield en/of
besmeurd zijn of wanneer u tips heeft
neem dan contact met mij op.

Contact wijkagent.
Uiteraard ben ik niet 24 uur per dag
bereikbaar. Wilt u contact met mij dan
kan dat op de volgende manier:
• Spreek mij aan op straat, ik neem
altijd tijd voor u,
• Bel naar 0900-8844 en vraag of
ik in dienst ben. Mocht ik op dat
moment niet bereikbaar zijn, maakt
het service centrum mij een mail en
bel ik u z.s.m. terug.
• Ook kunt u mij bereiken via het
email adres: francisca.kamphuis@
politie.nl
Een veel gestelde vraag aan de politie is:
‘Mag ik een camera ophangen bij mijn
huis?’ Particulieren kunnen en mogen
zelf camera’s hangen om eigendommen
te beschermen. Dit is niet verboden, wel
zijn er voorwaarden waaraan voldaan
moet worden. Meer informatie camera
toezicht woningen vindt u op de website
van het CBP (College Bescherming Per
soonsgegevens).
Tenslotte:
Ik tracht zoveel mogelijk terug te
koppelen wat met uw melding of
informatie is gedaan. Mocht dit
overhoopt niet gebeuren of langer
duren, neem dan gerust contact op met
mij.
Uw wijkagent, Francisca Kamphuis
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Het mooiste paasei van de wereld
Er was eens een haasje, een heel lief
haasje, met lange oren en een klein
wit pluizig staartje. Dit haasje was
niet zomaar een haasje, maar een
paashaasje!

tegen de grote paashaas. Het paashaasje
was eigenlijk een beetje bang, hij was
nog nooit ver van huis geweest, maar
hij deed alsof hij heel stoer en niet bang
was.

Op een dag vlak voor Pasen kreeg het
paashaasje een bijzondere opdracht van
de grote paashaas. Paashaasje, zei grote
paashaas, jij moet dit jaar het mooiste
paasei van de wereld naar de koning
brengen. Het paashaasje kreeg er een
beetje de kriebeltjes van in zijn buikje.
Hij moest het allermooiste paasei van de
wereld naar de koning brengen? Maar
waarom wil de koning dat mooie paasei
hebben grote paashaas? Vroeg het
paashaasje. Nou, zei de grote paashaas,
omdat de koning een paasfeest geeft
voor alle koningen en koninginnen van
de hele wereld en dan wil hij dat mooie
paasei laten zien.

De grote paashaas gaf het paashaasje
een mand, in de mand lag het ei. Het
was een prachtig ei, er zaten allemaal
versiersels op en het glitterde in het
licht. Het paashaasje had nog nooit
zoiets moois gezien. Ga nu maar snel, zei
de grote paashaas, de koning wacht op
je. Maar pas op! Er zijn veel boeven die
dit ei ook heel graag willen hebben!.En
zo ging het paashaasje op weg naar het
paleis van de koning. Het mandje zat op
zijn rug.

Het paashaasje werd een beetje
zenuwachtig, o jeetje, nu moet ik met
zo’n prachtig paasei op reis naar de
koning, straks gebeurt er iets mee! De
volgende ochtend stond het paashaasje
heel vroeg op. Hij at nog snel wat en
ging toen naar de grote paashaas toe.
Ik ben er helemaal klaar voor, zei het
paashaasje met een piepstemmetje

Gazet april 2015

Pag 21 aprilt kinderpag 2015 97-3.indd 21

Hij liep over bergen, langs rivieren, door
weilanden en door het bos. En daar in
het bos gebeurde het! Het paashaasje
liep over een klein kronkelig paadje
door het bos. Het was heel stil in het
bos, het paashaasje hoorde alleen zijn
eigen pootjes die op blaadjes en takjes
stapte. Maar toen……………Toen hoorde
het paashaasje ook ergens anders takjes
kraken.
Krak, klonk het in de verte. Het
paashaasje ging stilstaan en spitste
zijn oren. Hij hoorde niets. Hij begon
weer verder te lopen, maar hij hoorde
weer wat. SSSSHHHH, klonk het in de
verte, het geritsel van bladeren! Het
paashaasje stond weer stil. Hij hoorde
nu weer niets. Hij werd een beetje
bang. Krak, krak, krak, krak, het kwam
dichterbij. Opeens stonden er twee
mannen op het bospad. Vlak voor het
paashaasje. Ze zagen er een beetje
viezig uit. Het paashaasje werd een
beetje bang. Hallo, zei het paashaasje,
wie zijn jullie? Wij zijn Joris en Boris en
wij willen het allermooiste paasei van
de wereld hebben. Ojee! Het paashaasje
begon te trillen van zijn oren tot zijn
kleine staartje. Uhm, paasei? Nou ik
weet van niets, zei het paashaasje. Maar
de Joris was in een grote stap bij het
kleine haasje en nam het paasei uit de
mand. Jij weet van niets, lachte Boris.
Het haasje wist niet wat hij moest doen.
Die twee boeven waren veel sterker. De
boeven liepen nu snel weg. Ze hadden
het ei! Wat moest het haasje nu aan de
koning geven?

Die avond zat het paashaasje alleen in
het bos. Hij was het paasei kwijt en wist
niet wat hij moest doen. Hij zat heel
hard na te denken. Toen had hij het! Hij
ging de boeven zoeken, die liggen hier
vast in de buurt te slapen, dan pak ik
het ei en ren snel naar het paleis, dacht
het haasje. Het haasje stond op en ging
zachtjes op zoek naar de boeven. Na een
tijdje zag het paashaasje een vuurtje
branden in de verte. Daar zijn ze, dacht
het haasje.
Langzaam sloop hij dichterbij. De
boeven lagen te snurken. Het paasei lag
op de buik van Boris. Hij hield het vast
met een hand. Het paashaasje sloop
heel langzaam dichterbij. Hij pakte heel
voorzichtig het ei van de buik. Heel
langzaam sloop hij weg bij de boeven,
die gewoon door bleven slapen. Toen hij
een eindje uit de buurt was begon hij te
rennen.
Het paashaasje bleef de hele nacht door
rennen. En toen s’ ochtends de zon op
kwam zag hij in de verte de torens van
het paleis. Oh wat was het haasje blij!
In het paleis aangekomen gaf hij het
allermooiste paasei van de wereld aan
de koning.

De koning was er zo blij mee! Lief haasje,
blijf jij vanavond bij ons logeren? Dan
mag je morgen ook op het paasfeest
komen, zei de koning. Het haasje trilde
met zijn oren, zo blij was hij.
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Doodles gifts op www.yoursurprise.nl		
Oplossingen op pag 29.
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Doodles wenskaarten op www.greetz.nl.

23
20-3-2015 15:11:53

Uw huis, daar wordt in geleefd, dus kiest u voor een binnenlak die
dat aankan: Sigma S2U Nova met LTA+. LTA+ is een unieke, krachtige
technologie met speciale bindmiddelcombinaties die zorgen voor
ultieme bescherming van uw binnenhoutwerk. Het resultaat?
Een keiharde lak voor binnen die bestand is tegen krassen, slijtage en

De
keiharde
lak voor
binnen.

vettige vingers. Reken verder op eenvoudige verwerking en kleuren
die prachtig zijn én blijven. Ga voor meer informatie naar sigma.nl.
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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.

Compleet verzorgd !
HTN VLOER & TUIN BV - DUIZELDONKSESTRAAT 18 - HELMOND - T 0492-792499
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Van Meelstraat 1a, 5703 EP Helmond tel. (0492) 53 73 92
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GRATIS
INLOOPSPREEKUUR
LOGOPEDIEPRAKTIJK

Medi-Seinen:

nieuws vanuit Medisch Centrum Dierdonk
U bent geestelijk vermoeid, heeft ner
gens zin in en heeft moeite met denken
en concentreren. Wat betreft licha
melijke klachten kunnen hoofdpijn,
duizeligheid, hartkloppingen, maag
klachten en overmatige vermoeidheid,
genoemd worden. U heeft het gevoel
het niet meer aan te kunnen en u voelt
zich letterlijk en figuurlijk “op”. Zowel
maatschappelijk als privé “normaal”
functioneren is welhaast onmogelijk.

BROUWHUIS/DIERDONK
Logopediepraktijk Brouwhuis/Dierdonk
organiseert wekelijks gratis inloop
spreekuren (niet in de schoolvakanties).
Elke DINSDAG tussen 13.30 - 14.00 u
Elke WOENSDAG tussen 10.30 - 11.00 u.
Locatie: Brouwhuis (in Residentie
Brouwhorst, t.o. station Brouwhuis).
Wat is logopedie?
Een logopedist onderzoekt en behan
delt problemen op het gebied van com
municatie.
Deze problemen kunnen zich voordoen
op het gebied van:
• Eten en Drinken, ook pré-verbale
logopedie
• Afwijkende mondgewoonten
• Gehoor
• Spraak
• Taal
• Adem / Stem
• Dyslexie
Onze logopediepraktijk is een allround
praktijk. Dit betekent dat wij hulp kun
nen bieden op alle genoemde gebieden.
Vanaf heden kunnen wij ook kinderen
begeleiden die problemen hebben met
lezen en spellen!

Er zullen GEEN screeningen meer door
de GGD op Basisscholen worden ver
zorgd. Daarom is het belangrijk dat u
als ouders/verzorgers alert blijft op
eventuele signalen die erop wijzen dat
logopedische behandeling nodig is.
Wij zijn altijd bereikbaar op ons alg.
telefoonnummer: 0492-558360.
Onze logopediepraktijk in Brouwhuis is
iedere werkdag geopend van 8.30 tot
17.30 u. In Dierdonk zijn wij op maandag
middag geopend van 13.00 tot 18.15 u.
Bezoek ook eens onze website:
www.logopedie-brouwhuis-dierdonk.nl.
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“NEE”
Noorse onderzoekers o.l.v. Prof. Dr.
W. de Viking, hebben aangetoond, dat
mensen die meer dan twee jaar staan
ingeschreven bij dezelfde huisarts
minder vaak een ziekenhuis bezoeken
dan mensen die hun huisarts minder
dan twee jaar kennen. Hoe vaak de
mensen hun huisarts bezoeken en
hoe het verder gesteld is met hun
gezondheid is daarbij niet van belang.
Een langdurige relatie met dezelfde
huisarts versterkt het vertrouwen
van de patiënt, waardoor deze minder
snel om een doorverwijzing naar het
ziekenhuis zal vragen. Met andere
woorden, de huisarts is zorgkosten
besparend! Ik hoop van harte dat
dit nu ook eens in politiek Den
Haag zal doordringen zodat verdere
bezuinigingen ons bespaard zullen
blijven. Mijn verwachtingen in deze
zijn hoog, maar hopelijk niet “over”,
spannen.
Verplichtingen en problemen kunnen
zich opstapelen, maar ook een enkele
ingrijpende gebeurtenis kan veel spanning veroorzaken. Wanneer het u niet
lukt de situatie te veranderen of op een
andere manier met de spanning om te
gaan, dan kunt u overspannen raken.
Iedereen kan overspannen raken. Echter
overspannenheid komt het meeste voor
bij jong volwassenen, harde werkers en
mensen die geen “nee” kunnen zeggen.
Wanneer u overspannen bent kun
nen verschillende klachten ontstaan.
Psychische klachten zoals overmatig
piekeren, gespannenheid, prikkelbaar
heid, een opgejaagd gevoel, slaappro
blemen en “emotionele labiliteit”.

Wanneer u merkt dat u overspannen
raakt maak dit dan bespreekbaar. De
mensen om u heen begrijpen het vaak
goed. U hoeft zich er niet voor te schamen. Als u te zwaar belast bent, zorg er
dan voor dat u taken en verplichtingen
overdraagt. Geef uw grenzen aan leer
“nee” zeggen. Zorg verder voor afleiding
en ontspanning. Gun uzelf de tijd om gebeurtenissen te verwerken, uit te rusten
en na te denken. Schrijf uw gedachten
op en praat erover met iemand die u
vertrouwd. Probeer te achterhalen wat
de oorzaak van de spanning is. Bedenk
wat u zou moeten doen om de situatie
te veranderen en uw problemen op te
lossen. Durf ondersteuning te vragen
wanneer u daar behoefte aan heeft.
Raadpleeg uw huisarts wanneer u overspannen bent of dreigt te raken. Samen
kunt u op zoek gaan naar een mogelijke
oorzaak en een plan van aanpak opstellen om situatie te veranderen. Bij een
actieve aanpak is de kans reëel dat u
binnen 7 weken voor een deel uw normale bezigheden weer kunt oppakken.
Bijna iedereen functioneert binnen een
half jaar weer volledig, zowel maatschappelijk als privé.
Bartje, het recalcitrante kereltje uit de
gelijknamige televisieserie en hoofd
personage in de boeken van Anne de
Vries, had bepaald geen moeite met
“nee” zeggen en grenzen stellen. Bartjes
beroemd geworden uitroep“Ik bid nie
veur bruune boon’n!” is exemplarisch.
En laat ik dat nu persoonlijk heel lekker
vinden; bruine bonen met spek!
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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KDV De Bereboot bestaat 20 jaar! Feest!
Op 9 april 2015 viert kinderdagverblijf De Bereboot, gelegen aan de
Dierdonk 1, FEEST!!
Deze dag gaan we uitgebreid
vieren met alle kinderen, hun
ouders, onze pedagogisch mede
werkers en vrijwilligers. Allerlei leuke activiteiten staan op
het programma; er is een springkussen en kapitein Beer is
natuurlijk aanwezig. Ter afsluiting van deze feestelijke dag
zullen alle kinderen een ballon oplaten.
Vervolgens is er een hele feestweek gepland van 18 tot
en met 22 mei waarin elke dagopvang- en buitenschoolse
opvanggroep in het zonnetje wordt gezet.
Hoe begon het ook alweer…….
In 1995 is directeur Emmy Ettema van start gegaan met
Zeevaardersschip “De Bereboot” Ekkersrijt te Son. Vervolgens
heeft zij op meerdere locaties vestigingen geopend. ( In o.a
Best, Son en Eindhoven). Na een stormachtige groei van
aantallen kinderen en locaties koos Emmy er in 2007 voor
om haar aandacht volledig op een nieuwe kleinschalige
organisatie te richten. Daarmee begon de zoektocht naar een
ideale locatie; landelijk gelegen en met veel buitenruimte
waar de kinderen de ruimte hebben om te spelen, te ravotten
en te ontdekken.

De zoektocht eindigde in het mooie Dierdonk waar in 2009
op een perceel van maar liefst 9000m2 een prachtig gebouw
neergezet is met veel licht en binnenruimte. Zo zijn er diverse
ruimtes voor de kinderen om te sporten, of een theater te
maken, creativiteit te ontwikkelen, muziek te maken en te
spelen. Ook is er een kinderboerderij met kippen, schapen
en een pony die mede door onze kinderen verzorgd worden
en een moestuin waar ook dit jaar weer allerlei lekkers
gaat groeien onder het toeziend oog van onze kinderen.
Stimuleren van het opgroeiende kind staat namelijk centraal
bij De Bereboot, maar ook gewoon een fijne omgeving om
kind te zijn.
En waar staan we nu?
Inmiddels is De Bereboot een begrip geworden in Dierdonk en
kunnen kinderen tussen 0 en 13 jaar al bijna 6 jaar gebruik
maken van een groot aanbod van opvangmogelijkheden bij de
dagopvang , de voorschoolse en de naschoolse opvang. Bij De
Bereboot zijn momenteel 4 KDV-groepen, 4 BSO-groepen en
een VSO-groep.
We zijn er met het hele team trots op dat we kleinschaligheid
en persoonlijke aandacht vast weten te houden voor zowel
de kinderen als de pedagogisch medewerksters die bij De
Bereboot een uitdagende (werk)omgeving vinden waar
volop ruimte is om talenten te ontwikkelen. Daarnaast zijn
er diverse fantastische vrijwilligers die meehelpen om De
Bereboot een mooie en gezellige uitstraling te blijven geven.
Met alle medewerkers van De Bereboot, staan en gaan we
voor hoge kwaliteit van opvang en ook de komende jaren
willen we zoveel mogelijk kinderen uit Dierdonk en omgeving
een onuitwisbare fijne herinnering aan hun vroege jeugd
meegeven.

IVN Wandeling Bakelse Beemden
Op ontdekking door de ver- in grasland. Dat zijn de beemden.In voor natuureducatie en duurzaamheid)
rassende Bakelse Beemden ons wandelgebied is nauwelijks sprake zal met een of twee natuurgidsen vanaf
De eerste Paasdag is de dag om even
tussen het paaseieren zoeken door een
kleine wandeling door de afwisselende
natuur van de Bakelse Beemden te
maken.
Van nature zijn de Bakelse Beemden een
nat gebied; een zogenaamd broek-of
moerasbos doorsneden door de Bakelse
Aa. Een groot deel van dat moerasbos
is inmiddels ontgonnen en omgezet
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geweest van ontginning. Het moerasbos
is er deels nog, al is de waterstand er
sterk verlaagd. Het is nog steeds een
prachtig wandelgebied. Snuif van de
lentegeur, ontlaad de hectiek van alle
dag en keer voldaan met gedeelde
ontdekkingen na zo’n 1½ á 2 uur met
een frisse ‘mind’ naar huis.

de verzamelplaats ‘Groene poort aan
de Arcenlaan wijk Dierdonk’ met u
meelopen.
Tot ziens op Zondag1e Paasdag 5 april
vertrek 14.00 uur.

De wandeling is voor iedereen gratis
toegankelijk, maar helaas niet geschikt
voor rolstoelhouders. Het IVN (instituut

Nieuwsblad voor Dierdonk

22-3-2015 19:59:49

Winterweekend van de Bevers in Gerwen

Wat was het even spannend, zouden
we wel op kamp kunnen gaan? Want
eind januari was het weer helemaal
nog niet zo mooi als het inmiddels al
geweest is. Een hele week lang werd
er gewaarschuwd voor een zwaar
winterweekend met veel sneeuw,
maar gelukkig......de winterse buien
bleven ons bespaard en dus konden wij
gewoon op kamp.
Dit weekend stond het dorp Hotsjietonia
centraal. Hotjsjietonia is het fictieve
dorp waar alle bevers hun spel elke
week spelen en waar de avonturen dus
beleefd worden. We kwamen er steeds
meer achter wie er in het dorp wonen
en wat ze doen. Zo heb je Bas Bos en
Rebbel die in een boswachtershuisje
wonen, en Bas houdt van de natuur en
weet er alles van en Rebbel houdt van
kletsen en verzorgd graag dieren.
Wat de bevers moesten doen, om deze
‘badges’ te krijgen was het zoeken naar
kleine beestjes, met behulp van een
loep, pincet en potje en voor de ‘badge’
van rebbel hebben we het boek; ‘”wij
gaan op berenjacht” voorgelezen en
uitgebeeld.
De andere figuren die in het dorp wonen
zijn: Fleur en Keet kleur, dit zijn moeder
en dochter, Sterre en Steven Stroom, zij
zijn broer en zus, Stanley Stekker en hij
is stiekem verliefd op Noa, Rozemarijn,
professor Plof en natuurlijk Stuiter.
Bij professor Plof moesten de bevers
verschillende proefjes doen zoals een
ballon op een koude fles die zich dan
zelf opblaast, of je vinger in een glas
water steken en dan toch een droge
vinger blijven houden.
Elke keer als een bever een opdracht
had uitgevoerd dan kreeg hij een
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speciale badge die hij of zij dan in een
beverpaspoort mocht plakken. Aan
het einde van deze dagen hadden
alle bevers alle opdrachten gedaan
en dus ook alle badges verzameld. En
dan mogen ze ingeplakt worden in het
paspoort. Maar omdat er ook gegeten
moet worden is het eten van friet met
een snack misschien wel de leukste
opdracht.
Zo hadden we aan het einde van het
kamp allemaal een mooi paspoort en
konden we aan de ouders laten zien wat
we allemaal gedaan hadden en wat we
nu weten over het dorp Hotsjietonia.
Het was dit keer een leerzaam, maar
bovenal niet te vergeten erg leuk kamp
en wij, Beverleiding, hebben alweer ont
zettend veel zin in het volgende kamp;
het gezamenlijke kamp in EUSKIRCHEN

Is jouw zoon/dochter ook in de leeftijd
van 4 ½ -5-6 jaar en lijkt de bevers ook
wel iets voor hem/haar, neem dan eens
contact op en kom eens kijken.

Internet Scouting Paulus
www.scoutingpaulus.com
Facebook 			
www.facebook/scoutingpaulushelmond
E-mail algemeen
info@scoutingpaulus.com
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Iets te vieren?
In het sfeervolle en oudste huis van Helmond “het huis met de luts”
verzorgen wij graag uw feest in één van onze prachtige ruimtes.

Feest bij u thuis?
Ook voor een complete catering bij u aan huis kunt u bij Il Borgo
terecht, inclusief biertapinstallaties, koelkasten en serviesgoed.

Op stap met vrienden of familie?
Met de Piaggio’s van Il Borgo rijdt u zelf een prachtige route door
bijvoorbeeld de Peel. Een goed gevulde picknickmand is inclusief!

Bekijk hier het filmpje
of ga naar onze site

Markt 7, Helmond
0492 537715 ● www.ilborgo.nl ● info@ilborgo.nl

U aangeboden door:

Beleef Italië in Helmond!
Huur een echte
Piaggio Ape Calessino

Gazet
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VOUCHER
€ 25,00*
Te besteden bij

Il Borgo ● Markt 7 ● 5701 RH Helmond ● 0492 537715
* Deze voucher is inwisselbaar bij boeking van een “Peel arrangement” en kan niet worden besteed in combinatie met andere kortingsacties. Bij iedere boeking
kan slechts één bon worden ingewisseld. De Voucher kan tevens worden ingewisseld bij boeking van andere “Piaggio Ape arrangementen” of losse verhuur. De
voucher vertegenwoordigd dan een waarde van 10% van de huurprijs. De voucher kan niet worden ingewisseld voor geld. Geldig t/m 30 6 2015
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Jeugd(prijs)puzzel. Win een cadeaubon!
Afgelopen maand hadden we een sprookjespuzzel.
Sprookjesfiguren moesten worden ingevuld. Ondanks een
klein foutje in de puzzel, (op de 9e regel stond een vakje teveel )
waren er alleen maar goede oplossingen. De letters in de gele
vakjes vormden van boven naar beneden de juiste oplossing
en dit was het sprookjesfiguur “Roodkapje” Er waren 18
goede oplossingen, waarvan 1 inzending per post is gekomen
en een inzender nog niet de leeftijd had die er voor staat. Er
waren weer 3 prijzen te verdelen. Uit de goede oplossingen
heeft Jan van Duren, secretaris van de wijkvereniging
3 prijswinnaars getrokken. Op de foto’s hieronder de gelukkige prijswinnaars.
Van Harte Gefeliciteerd

De paaswoordzoeker
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De oplossing
Malou Guldenaar , Len van den Reek en Franca Schoonen

Niet meegedaan of niet gewonnen?

Wel dan krijg je deze maand weer een nieuwe kans, met een
paaswoordzoeker. Alle woorden zitten horizontaal, vertikaal
of diagonaal verstopt in deze puzzel. Streep ze door en maak
van de overgebleven letters het 9 letters puzzelwoord en
stuur dat in!

De woorden in deze woordzoeker:
avondmaal
goede vrijdag
lam
paaskonijn
verf

chocolade
haas
lente
paasontbijt

versiering
eierdop
kruis
mandje

paastak
eieren
kuikens
paasei
penseel

Zo kregen wij
deze maand ook
weer een oplossing binnen.
Wij
verwerken
deze dan tot
een e-mail zodat
iedereen gelijke
kansen heeft bij
de loting

Oplossing doodles spelletjespagina 23

Waar moet de oplossing naar toe?

De oplossingen van deze paaswoordzoeker 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.
Deelname is weer mogelijk vanaf 7 jaar,
tot dat je de basisschool verlaten hebt.
Vermeld je naam, adres, telefoonnummer,
leeftijd en of je een jongen of meisje bent.
Onder de goede oplossingen verloten wij dan:
3 cadeaubonnen van € 10,00.
Uiterste inzenddatum is: Woensdag 15 april 2015.
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LENTE ACTIE
* GRATIS SPORTEN TOT 1 JUNI
* GRATIS INSCHRIJFGELD
* GRATIS 6 maanden SQUASH
BIJ AFSLUITING VAN.........
ONBEPERKT FITNESS
VANAF

€15,75 PER MAAND
OF

ONBEPERKT FITNESS EN

AEROBICS, SPINNING,
ZUMBA ENZ.
VOOR €24,90 PER MAAND
- Betaling per maand via automatische incasso. U was in 2015 nog geen lid!

Spinning, Squash, Fitness, Steps,
Zumba, Powerkick, Body lift,
Fysiotherapie, Hip Hop,
DéDé Danceballet, Darts,
TaeKwon-Do
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Stichting Draaiorgels Helmond
Nationale Museumweek en Tentoonstelling 70 jaar bevrijdingsmuziek.
Museumweek van zaterdag 18 april tot en met zondag 26 april

Na een geweldig concert van de seniorenharmonie, het koor
Aventurino en het optreden van Wim Daniëls hebben we ook
voor april weer wat in petto. Zowel voor Jong als Oud.

Paaseieren zoeken op 2e Paasdag

Het paasweekend zijn wij op 1e paasdag gesloten, maar op
2e paasdag heeft de paashaas in de Gaviolizaal diverse eieren
verstopt. Hierbij is het de bedoeling dat de kinderen deze zoeken en met de eieren een puzzel oplossen. De zaal gaat open
om 13.00 uur en er kan gezocht worden tot 16.00 uur. Voor
iedere deelnemend kind is een leuke attentie. Verder zijn er
enkele prijsjes verbonden aan deze eierzoekwedstrijd, waarvan om 16.30 uur de prijsuitreiking zal plaatsvinden. Hierbij
zal bij veel goede oplossingen geloot worden, waarbij de gelukkige prijswinnaars nog wel in de zaal aanwezig moeten zijn.
Dus ga eens niet op 2e paasdag naar de woonboulevard maar
kom gezellig met de kinderen naar de Gaviolizaal.

Concert Liedertafel ‘t Akkoordje

Op zondag 12 April verzorgd De Helmondse Liedertafel ’t Akkoordje een concert. Zij bestaan sinds oktober 1994 en verzorgt per jaar vele optredens voor verenigingen, zorgtehuizen,
bejaarden-centra , jaarmarkten etc. Het gezelschap bestaat
uit 60 zeer enthousiaste vrijwilligers waaronder zangers, zangeressen, muzikanten en een technische dienst. Hun repetitie
ruimte is Parkzicht op de woensdagavonden. Hun optredens
vinden plaats in de gehele regio zuidoost Brabant maar ook
(ver) daarbuiten, maar vandaag dan tussen de draaiorgels in
de Gaviolizaal. De zang en samenzang wordt afgewisseld met
bekende melodieën op de draaiorgels. Het concert duurt van
14.00 tot 16.00 uur, de zaal is open van 13.00 tot 17.00 uur.
De toegang is gratis

Ook de Stichting Draaiorgels Helmond doet mee met de
Nationale museum week. Naast onze monumentale orgels,
waarover u ook tekst en uitleg kunt krijgen is het vanaf begin
april ook weer
mogelijk in het
kader van 70 jaar
bevrijding
van
Nederland,
de
tentoonstelling
70
l
a
a
iz
Gaviol
jaar bevrijdingsmuTentoonstelling ziek te bezoeken.
van 4 april Hier krijgt u een
van de
tot 1 juni indruk
Nederlandse huisMuziek
kamer, slaapkamer
Tentoonstelling is geopend op zaterdag en zondag
keuken van Nedervan 13.00u tot 17.00u en door de week op afspraak.
land in de oorlogsjaren, en bijzonderheden over de 2e wereldoorlog. In
ons filmzaaltje Alcazar zullen diverse filmpjes van en over die
tijd worden getoond. De toegang is gratis. Openingstijden
zijn op zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Deze
openingstijden gelden ook voor overige weekenden. Voor
groep ook door de week op afspraak. Deze tentoonstelling
duurt tot 1 juni.

Kleurwedstrijd

Voor Kinderen tot 13 jaar hebben we een nieuwe
kleurwedstrijd. De kleurplaten zijn verkrijgbaar in de
Gaviolizaal of te downloaden op onze website. Er zijn 3 leuke
prijsjes te winnen. Onderstaande afbeelding is een verkleinde
versie, deze dus niet insturen.
Naam ___________________________________J/M
Adres______________________________________
woonplaats_________________________________
Tel.nr:____________________________Leeftijd____
e-Mail______________________________________
Deelname aan de kleurwedstrijd
tot 13 jaar. Inleveren in de
Gaviolizaal of opsturen naar
Secretariaat:
Bernoullistraat3
5707 RX Helmond
Te winnen: 3 prijsjes

Kleurwedstrijd
Zie voor meer informatie www.draaiorgelshelmond.nl
Wijzigingen voorbehouden.
De Gaviolizaal is te vinden aan de Torenstraat 36a te Helmond
(tegenover AlbertHeijn XL)
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Weet u het al

BAKEL HEEFT HET HELEMAAL

Maak kennis met de ondernemers in Bakel en weet dat klantvriendelijkheid en service bij hen hoog in het vaandel staan!

Openingstijden

iedere Zondag

12:00 uur
18:00 uur

Óok voor
autoverhuur

24/7

b e re

ik b aa

r

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

EXTRA SLEUTEL

ook autosleutels met
startonderbreker

Voor uw frietwagen-catering
op locatie

Johan Slegers

VAN TIEL
BAKEL
KLAAR TERWIJL U WACHT

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
E:groenteenfruitjose@kpnmail.nl

11 April Aspergeavond, reserveer tijdig
Telefoon: 0492-342200

Genieten
met een Gouden randje bij:
Gasterij, De Gouden Leeuw in Bakel
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info@johanslegers.nl
Tel. 06 537 604 75

TOT
ZIENS
IN
B A K E L !!

Nieuwbouw Verbouw Renovatie
Onderhoud Traprenovatie

Vlomanshof 16 | Bakel
06-41499703
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Koningsdag Bakel
Dit jaar starten we met het programma op 26 april met een
geweldige feestavond in de feesttent naast de kerk, met de
geweldige band “Party Criminals”“Hun show, muzikaliteit én
geniale humor gevangen in één concept op één avond? Deze
band vuurt de ene hit na de andere op u af. In een razend
tempo krijgt u een powershow te zien waarvan menig DJ
stil wordt. Muzikaal top-entertainment waar een doordacht
concept onder is gelegd, niet meer weg te denken uit het
entertainmentcircuit. ‘Als té gek niet gek genoeg is’ dan bent
u verplicht een optreden bij te wonen van Party Criminals!”
Programma Koningsdag maandagmiddag 27 april
De feestdag begint dit jaar om 13.30 uur met het hijsen van
de vlag en de opening van de spelletjesmarkt en vrije markt.
De spelletjesmarkt:
Om 13.45u start de spelletjesmarkt. De kinderen kunnen
voor € 3,50 een kaart kopen, waarmee ze tot 16:30 u alle
spelletjes op de spelletjesmarkt kunnen spelen. Er is voor elk
wat wils: Snoephuisje, megatwister, knuffelvangen, domino
XXL, blikgooien, paddenstoel hengelen, disk de luxe en nog
veel meer. Bovendien hebben we weer een paar grote spelen,
zoals een prachtig 17 meter lang springkussen, een Rodeostier
en voor de kleintjes de Octopus
Omdat de Oranjevereniging 90 jaar bestaat komt er een
speciale kraam. Ook wordt er gezorgd voor versnaperingen.
De vrijmarkt:
Kinderen t/m 12 jaar kunnen vanaf 12.15u hun speelgoed of
eigen gemaakte artikelen verkopen 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.
Muziek/spelshow
Vanaf 16.00u wordt in de feesttent een nieuwe leuke activiteit
georganiseerd: Een ludieke interactieve muziek/spelshow
voor jong en oud. Plezier voor iedereen!
Tijdens deze show vind ook de verkoop van enkele grote
schilderkunstwerken plaats. De Bakelse kunstenares Maria
de Vries geeft op de spelletjesmarkt een schilderworkshop.
Onder haar leiding worden enkele grote schilderijen gemaakt
door alle deelnemende kinderen samen. Deze doeken worden
aan het eind van de middag per opbod verkocht in de tent.
Wil je een echt kunstwerk, kom dan kijken en bied mee!
Feestavond
Na het spektakel van de middag gaan we ’s avonds verder
in de feesttent met het orkest Bennie and the Amazing 20
Fingers “Deze drie-mansformatie uit het zuiden speelt al
tientallen jaren in dezelfde samenstelling. Zij maken de podia
onveilig met eigen werk en covers. Ze combineren hierbij
stevige blues-rock van onder andere Tom Petty, Van Morrison,
Bob Dylan en de Stones.”
26 en 27 april beloven dus een hele mooie en hele gezellige
dagen te worden. Met een heerlijk toetje!
Tot dan, het Oranjecomité Bakel
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Fietsen met tc81

Inschrijven tot 1 mei mogelijk op www.tc81.nl

Start, rust en finish locatie:

Geheel over de openbare weg, overige verkeer wordt stil gezet, dwars
door Helmond, begeleid door ervaren motards, EHBO, bezemwagen.






Brandevoortse Hoeve,
Medevoort 23,
5707 DD Helmond
Vertrek :
09:30 uur
Einde
:
14:00 uur

GROEPSTOERTOCHT

afstand 2 x 50 km met rust

maximaal 250 deelnemers (vol is vol)

snelheid max 28 km/u

racefiets en dragen van helm verplicht

vooraf inschrijven verplicht

inschrijven leden NTFU € 5,- overigen € 7,-

Henk Theuns fotografie

Start2Bike, in 4 trainingen beter op de fiets
De sportieve fiets is populair. Veel mensen kopen vol enthousiasme een racefiets of mountainbike maar komen er
Surf naar www.tcbuitenlust68.nl en schrijf je in!
Ga samen met andere startende
wielrenners en mountainbikers de
uitdaging aan en leer in 4 weken
de basisvaardigheden!

Start met wielrennen!

Op zaterdag 11 april start TC Buitenlust
68 met Start2Bike, een trainingsprogramma van de wielersportbond NTFU
waarbij startende fietsers onder begeleiding van ervaren instructeurs werken
aan hun basistechniek op racefiets of
mountainbike. Start2Bike is de nieuwe
naam voor FietsFit, het programma
waarmee Tc Buitenlust 68 al jaren startende fietsers succesvol op weg hielp.

rt
StaApril
11
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T
Buitenlust 68

t moun
art me

al gauw achter dat remmen, schakelen
en in balans blijven op zo’n fiets wel wat
anders is dan fietsen op een gewone
fiets. Om te voorkomen dat je enthousiasme wegebt en je fiets werkeloos in de
schuur komt te staan, kun je nu deelnemen aan Start2Bike. Een laagdrempelig
trainingsprogramma waarbij je in 4 trainingen meer controle over je fiets krijgt.

Nieuwe naam, dezelfde vaardigheden
Met een nieuwe, frisse naam en

aangepast programma hopen we een
breder publiek te trekken.
In 4 lessen van ongeveer 3 uur leer je
meer over remmen, schakelen, in een
groep rijden, klimmen, dalen, bochtentechniek en nog veel meer. TC Buitenlust 68 geeft deze cursus voor Helmond
e.o. en heeft een perfecte startlocatie in
de wielerbaan aan de Nemerlaerhof 70
in Helmond.
De racefietsers beginnen op de wielerbaan en gaan daarna de weg op en voor
de mountainbikers ligt er rond de wielerbaan een mooi parcours en die kunnen daarna de bossen in zoals het Bakel
bos of het Zandbos.
Heeft u interesse in dit trainingsprogramma of wil u meer informatie kijk
dan op www.tcbuitenlust68.nl, daar staat
een link naar de Start2Bike site.
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Zomaar een dagje: Dierenkliniek Brouwhuis
worden. Wel was duidelijk dat Luna
goede persweeën had, dus mocht ze
naar huis om in alle rust van de andere
pups te bevallen. De volgende pup was
helaas ook dood, maar daarna volgende
er nog vier gezonde en actieve pups.
Proficiat Luna, goed gedaan!

“Love is in the air”
Tot nu toe lijkt 2015 een blij jaar te
worden! In maart trouwt mijn zus (met
een zeer lieve man) en in mei word ik
peettante van een langverwachte en
ongetwijfeld snoezige baby. In mijn
tienertijd zat ik op een meisjesschool,
en terwijl vriendinnen al vroeg spraken
over een gezinnetje, voelde ik lange tijd
niets van een ‘moederinstinct’. Ik was
geconcentreerd op mijn studie en had
geen tijd voor zo’n huilend wezentje
met poepluiers. Nu we een heel aantal
jaren verder zijn (en ik bijna dubbel zo
oud ben) en ik peettante mag worden,
is mijn mening veranderd. Niet over het
huilen en de poepluiers, wel over de
baby zelf: zo klein en onschuldig… ik vind
het vooruitzicht heel vertederend. Zo is
het ook met pups of kittens die geboren
worden. Die piepende geluidjes, dat
gulzige drinken bij de moeder en de
onhandigheid als ze beginnen rond te
kruipen. Het blijft elke keer mooi om
te zien. Vaak gaat zo’n bevalling vlot en
laat de teef of moederpoes de natuur
zijn gang gaan. Zelfs bij een eerste
nestje weet de moeder meestal wel
wat er van haar verwacht wordt. Soms
gaat het echter niet helemaal volgens
plan. De eigenaar van Luna belde: de
bevalling was begonnen maar schoot
niet echt op. Het was moeilijk te zien
of Luna al echte persweeën had, maar
indien dat zo was, moest er ingegrepen
worden. Dus kwam Luna snel naar de
praktijk. Bij vaginaal onderzoek kon je
een pup voelen zitten. Deze was met het
hoofdje al doorheen het bekken maar
zat omwille van zijn grootte vast met
zijn schouders. Met lichte trekkracht
en veel glijmiddel konden we de grote
pup verwijderen uit het bekkenkanaal.
Helaas had de geboorte té lang geduurd
en kon de pup niet meer gereanimeerd
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De familie C. had het geluk 6 mooie pups
te mogen verwelkomen. De bevalling
was vlot verlopen en het teefje was
een erg zorgzaam moedertje. Geduldig
liet ze de pups drinken en netjes likte
ze ze schoon. De pups lieten dan ook
tevreden piepgeluidjes horen en deden
zich tegoed aan haar lekkere melk. Eén
pupje echter groeide duidelijk minder
snel dan de rest. Het was wel actief
en duwde goed tegen de tepel van de
moeder, maar toch bleef het gewicht
een beetje haperen. In eerste instantie
werd hij behandeld voor reflux en een
maag-darmontsteking, maar hij bleef
vreemde geluidjes produceren tijdens
het drinken. Toen hij een week later
weer op controle kwam, werd pas echt
duidelijk wat de oorzaak was: de pup
had een gespleten gehemelte. Hierdoor
kon hij moeilijk zuigen en dus kreeg hij
niet dezelfde hoeveelheid melk binnen
als de andere pups. Ook bestaat er bij
een gespleten gehemelte het risico dat
er tijdens het zuigen melk ingeademd

wordt waardoor het diertje een zware
longontsteking kan krijgen. Het beste
zou zijn om de pup te laten opereren
als hij oud genoeg zou zijn (ongeveer 9
weken). Tot die tijd moest de eigenaar
hem goed in de gaten houden of er
geen complicaties zouden ontstaan.
Ondertussen is hij al meerdere maanden
oud en doet het super goed. Hij blijft
klein in vergelijking met zijn broertjes en
zusjes, maar is assertief en laat zich niet
de kaas van het brood eten. De eigenaar
heeft daarom beslist de operatie nog
even uit te stellen.

Joke Jolling
Dierenarts Dierenkliniek Brouwhuis
Wilt u meer weten over dierenkliniek
Brouwhuis?
Kijk dan op www.dierenkliniek.com of
volg ons op onze Facebook-pagina.
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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!

Geboor tekaar tjes
Tr ouwkaar ten
Jubileumkaar ten

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

22-3-2015 0:46:58

Parochie H. Lambertus
Goede Week en Pasen
Dit zijn de vieringen rond Pasen in onze kerken:
Do 2 april Witte Donderdag
Vr 3 april Goede Vrijdag
		
		
		
		
Za 4 april Paaszaterdag
Zo 5 april Pasen
		
		
		
Ma 6 april Tweede Paasdag

Jozef
Paulus
Lambertus
Edith Stein
Jozef
Jozef
Jozef
Jozef
Paulus
Lambertus
Edith Stein
Jozef

19.00
15.00
15.00
15.00
16.00
19.00
21.30
9.30
9.30
11.00
11.00
9.30

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

Eerste communie 2015
In april hebben we eerste communievieringen in onze parochie: in de Jozefkerk, Pauluskerk en in de Edith Steinkerk.
Hieronder de namen van alle kinderen uit de wijken waar ook de kinderen uit Dierdonk bij horen. Proficiat!
Jozefkerk 19 april
Aaron Naglé
Adriaan Berkers
Amber Reemers
Benjamin Rexhepi
Bregje Schuurmans
Damian van Lierop
Demy van Rijt
Oliwia Popielski
Evi Brens
Fabbiana Cau
Filip Vucic
Franka Raaijmakers
Gialina Stangori
Jorinde Verhofstadt
Julia v.d. Broek
Julian Calderon Alvarez
Kamil Popielski

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, do, vr 19.00 u
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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Pauluskerk 19 april
Alischa Stuiver
Asia Lombardo
Brianne Engelen
Dalisha Paulisse
Evi Croijmans
Femke Bult
Igor Moksymiliok Kolbe
Jody Vos
Jordy van Asten
Jules Knaapen
Lorenzo de Roij
Mephis van Extel
Milan Akkermans
Mitchel Dijsselbloem
Ninte Vorstenbosch
Quinty Dankers
Rafal Jozefonicz
Sven Schepers
Tom van Veijfeijken

Kevin Kuijpers
Kieran Quigley
Kuylen Jonkers
Kyenna Janssen
Kyra van Horssen
Laura Bonants
Lieke Muller
Luka Vucic
Marcin Gasior
Marlon Giebels
Martyna Koslkowska
Michal Fortuijn
Mirthe van Hout
Quintus Fautubun
Sven van Hoof
Veerle van Eemeren
Xiana Calderon Vidal

Bereikbaarheid:
Centraal parochiekantoor: Tolpost 1, 5701 HE Helmond.
(ingang onder de kerktoren Jozefkerk)
( 0492 – 522109 (werkdagen 9.30-12.30)
Pastorie:
Bakelsedijk 1, 5701 HA Helmond. ( 0492 ‑ 477255
E-mail: parochie@heiligelambertus.nl.
Website: www.heiligelambertus.nl
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Protestantse Gemeente Helmond

De Bethlehemkerk vindt u aan de
Sperwerstraat 2 te Helmond. Daar
is ook ‘t Trefpunt en de jeugdsoos.
Ook het kerkelijke bureau is hier
gevestigd. Het telefoonnummer is
539470. Elke zondag om 10.00 uur
heeft u gelegenheid om in de kerk
andere gemeenteleden te ontmoeten.
Voor de basisschoolleeftijd is er een
kindernevendienst.
In de wijken zijn enkele gemeenteleden
aanspreekpunt voor vragen en activitei
ten.
Voor Dierdonk bestaat het wijkteam uit:
Ds. Corine Beeuwkes – van Ede
Speelweide 44, Bakel,
(
085-7604455
Hilgert Bos
Berkenheuveldreef 22
( 528741
Joke van der Vange
Arcenlaan 10
( 559372
Cathy Erbrink
Berkenheuveldreef 5
( 558281
Fien van Duren, diaken
Ockenburghpark 78
( 514120
Pieter Flach (ma en donderdag)
		
( 040-2842052

Kruiswoorden in woord en
muziek
Op Palmzondag 29 maart a.s. is er in
de Bethlehemkerk, Sperwerstraat 2
in Helmond een muziekprogramma
rondom de zeven laatste zinnen, die
Jezus heeft uitgesproken aan het kruis
(zogenaamde ‘kruiswoorden’).
De beroemde Oostenrijkse componist
Franz Joseph Haydn (18e eeuw) heeft
n.a.v. deze kruiswoorden muziek ge
schre
ven, n.l. ‘Die sieben letz
ten
Worte Jesu Christi’ en zal op Palmzon
dagmiddag door het Meierijs Kamer
orkest ten gehore gebracht worden;
len van
afgewisseld door korte verha
verschillende sprekers. Zo zullen de
kruiswoorden in woord en muziek
klinken.
Dit muziekprogramma begint om
15.30u. Toegang is gratis. Een gift is van
harte welkom.
Paasmorgen
In de paasmorgendienst wordt het
kruis vol gestoken met bloemen; als

teken van hoop, van nieuw leven. Maar
het kruis blijft wel staan te midden
van de puinhoop : want de hoop geldt
voor de wereld waarin we leven. Met
alle verdriet, ziekte en zorg, met alle
gebrokenheid die we ieder persoonlijk
ervaren in ons leven en in de wereld om
ons heen.
Wil je zelf een bloem meenemen voor
het kruis op paasmorgen?
Voor de jeugd
Op 12 april 10.00 uur is er weer jeugd
kerk vanaf 12 jaar in het Valkennest bij
de kerk.
PCOB de veranderingen in de
zorg
Op woensdag 8 april komt de gemeente
Helmond voorlichting geven en vragen
beantwoorden over de veranderingen
in de zorg. Gezien het belang van dit
onderwerp zijn ook niet leden van harte
welkom. We beginnen om 14.00 uur in
het Trefpunt (in de Bethlehemkerk).

  

Kijk voor meer informatie op de site van
de Bethlehemkerk:
www.bethlehemkerk-helmond.nl
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Undressed,
An Evening
Of Sex ‘n’ Jazz!

MUZIEK

Boer wil betere
vrouw

Gare Du Nord

CABARET

Gare du Nord
dompelt u in
‘An Evening Of
Sex ‘n’ Jazz!’ onder
in het zinderende
nachtleven van
downtown New York
om vervolgens op te duiken in hartje
Parijs. U waant zich in de intieme
jazzclub Birdland op 52nd Street of
de fameuze nachtclub Moulin Rouge,
waarbij Gare du Nord meer dan ooit
inzet op pure verleiding.

Za 25 apr / 20u15

Joep Onderdelinden e.a.
Vr 10 apr / 20u15
Een goed verhaal, cabareteske
uitstapjes, herkenbare liedjes,
hilarische dansjes en topacteurs
die je steeds op het verkeerde been
zetten: de muzikale komedie ‘Boer
wil betere vrouw’ van De Troupe van
Joep heeft het allemaal.

Tof!
Mark van de Veerdonk
Vr 24 apr / 20u15

Op de boerderij

Cabaretvoorstelling nummer veertien van Mark van de Veerdonk is en
heet ‘TOF’. De cabaretier heeft
namelijk schoon genoeg van al dat
gesomber. Tijd voor positieve
gedachten en verhalen, op zijn
Veerdonkiaans verpakt in verbaal
vuurwerk vol onverwachte grappen,
belachelijke anekdotes, improvisaties op de actualiteit en onmogelijke
verdraaiingen.

FAMILIEVOORSTELLING

MUSICAL

Heerlijk duurt
het langst
Lone van Roosendaal,
Rosalie de Jong,
Alfred van den Heuvel e.a.

Het zandkasteel

Wo 29 apr / 20u15

Wo 15 apr / 13u30 en 16u00

Vijftig jaar na de première in 1965
komt de succesvolle musical ‘Heerlijk
duurt het langst’ van Annie M.G.
Schmidt en Harry Bannink terug in
de Nederlandse theaters, met een
prachtige cast. Humor, nostalgie en
prachtige liedjes zijn de ingrediënten
van dit heerlijke, muzikale verhaal
over de dagelijkse beslommeringen
van het echtpaar Marian en Ido en
hun dochter Pinkie.

De populaire Z@ppelin televisieserie ‘Het Zandkasteel’ reist al
zes jaar met veel succes langs de
theaters. Koning Koos, Prinses Sassa
en Toto beleven dan ook telkens heel
veel avonturen. Dit keer zijn
ze op de boerderij, tussen koeien,
kippen en andere dieren.

Theater speelhuis
T 0492-587000

Kromme Steenweg 29
5707 CB Helmond
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CABARET

 www.theaterspeelhuis.nl

 info@theaterspeelhuis.nl

 facebook.com/theaterspeelhuis
 twitter.com/speelhuis
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BIEDEN VANAF
BIEDEN VANAF

.
00,-- k.k
nd
€ 299.5
• Helmo
4
ve
e
o
Borchh

BIEDEN VANAF

‘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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NVM Open Huizen Dag en unieke Bieden-vanaf-Aktie!
Vooruitlopend op de NVM Open Huizen Dag van 28 maart a.s., waarbij u zelf geheel
vrijblijvend een groot aantal woningen uit onze portefeuille tussen 11.00 en 15.00 uur
zonder afspraak kunt bezichtigen, organiseren wij onze unieke ‘Bieden-vanaf-Aktie’!
Dit houdt concreet in dat wij diverse woningen aanbieden met een
‘Bieden-vanaf-Prijs’. Deze ‘Bieden-vanaf-Prijs’ geeft concreet aan vanaf welke prijs
onze verkopers met u in gesprek willen raken over een eventuele verkoop.
Houdt onze website www.woonplezier.nl de komende tijd dus goed in de gaten: hier
komen de deelnemende woningen als eerste zichtbaar op te staan!

Alwin Greefkes, Makelaar

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