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Van Oorschot is een modezaak
aan de Veestraat in Helmond
met internationale topmerken
voor mannen en vrouwen. Wij
presenteren de mooiste en de
beste merken op meer dan
1.000 m2. Al sinds 1911 geloven
we bij alles wat we doen in persoonlijke service en aandacht.
We zorgen er voor dat we dát
te bieden wat u zoekt. Van
casual laid back tot high-end
zakelijke kleding en van trendy
jeans tot elegante looks.

Ve e s t r a a t 2 7 , H e l m o n d | w w w. v a n o o r s c h o t m o d e . n l
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De paaseieren liggen al weer in de winkel
Soms gaat niet alles zoal je wilt. Heb je
de paginaplanning gereed, dan krijg je te
horen door dat wegens omstandigheden
een vaste columnist geen kopij aanlevert. De andere vaste rubriekschrijfster
krijgt te horen dat “de hobby van” toch
teveel het eigen leven bloot legt en ziet
er alsnog van af. Het stuk was eigenlijk
al geschreven, maar mag niet geplaatst
worden. Weer een redactie met de handen in het haar, voor zover we het nog
hebben.
Dan zit je opeens met 2 lege pagina’s,
d.w.z. hiervoor zijn (nog) geen teksten
of foto’s beschikbaar. Gelukkig dat wij
als Gazet ook bij de wijkvereniging horen
en we altijd terug kunnen grijpen naar
een artikel betreffende de geneugten
die behoren bij het lid zijn van de wijkvereniging.
Voor de politiek ligt dit wat anders, pag
7 is voorbehouden aan de politiek dus
kun je niet zo maar een werving voor een
vrijwilliger of iets anders brengen. Dan
mogen we ons weer gelukkig prijzen met
het artikel van Mirjam van de Pijl, de foto
van Wim van de Broek en het beschikken
over 11 raadsfracties in de stad.
Niet gestreamed, maar plaatsen we weleen foto van de Raadzaal waar normaal
gesproken de “raad van elf raadsfracties”
hun zitting heeft. Nu volledig in beslag
genomen door de Raden van Elf, bij de
sleutel overdracht door de Burgemeester aan Prins Briek d’n XLIII

Zoals de titel van het voorwoord zegt,
liggen de paaseieren al weer in de winkel
en is het nauwelijks te bevatten dat bij
de volgende Gazet, Pasen alweer voorbij
is. Derhalve is in deze Gazet het thema
Pasen goed vertegenwoordigd, vooral
met artikelen voor de jeugd, één verhaal,
spelletjes en een kleurplaat.
Blijvers in de Gazet zijn, Moet Niks, Onze
Wijkagent met deze keer zoveel kopij had
dat het van de pagina afliep, de Dierenkliniek, Basisschool Dierdonk, de Stichting
Draaiorgels Helmond en vele anderen.
Aandacht is er ook voor het afgelopen
Carnaval, de toneelvereniging Maskerade, met hun uitvoeringen van komende
maand van “de zere neus van Bergerac”.
En weet u niet waar naar toe te gaan op
zondagmiddag, dan kunt u altijd terecht
in de Gaviolizaal, om een concert mee
te maken. Tijdens deze concerten kunt
u ook wijkbewoners tegenkomen, zingend of spelend in een koor, orkest of
iets dergelijks.
Zo de Gazet is weer gevuld, het voorwoord geschreven, nu nog verzenden
naar de drukker en dan even ontspannen
op de bank.
Alhoewel nog 4 weken te gaan vanaf
deze plek “Prettige Paasdagen” en veel
leesplezier.

Zo vullen we uiteindelijk toch weer elke
pagina met zin, onzin of nononsens.
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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
GFT & PLASTIC: Ma. 7 en 21 maart.
RESTAFVAL:
Ma. 14 en za. 26 maart.
OPHALEN OUD PAPIER:
Ma. 7 en 21 maart ten westen
en wo. 9 en 23 maart ten
oosten van de Dierdonklaan.

Knutselclub
Secretariaat en inschrijving leden:
contactpersoon vacature
De fotoclub van
Dierdonk
www.fotodier.nl (0620673277
stevenlangewouters@hotmail.com
Zonnebloem Helmond Haverveld
Mevr. Ine van Lieshout
Glanzerhof 19, 5709 GG Helmond
( 512856
( 0636187348
inevanlieshout@hotmail.com
Scouting Paulus Helmond-oost / Dierdonk
Blokhut: Bakelsedijk 208,
5703 JH Helmond.
(542730
Info: P. Sanders,
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
Informatie:
tafeltennis.dierdonk@yahoo.it

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
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

 DIERDONK

informatie: Edwin Augustijn
Wilgenroosbeek 13,
Edwin@OSDierdonk.nl

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
Opbouwwerker LEVgroep (06 14871295
Ziekenhuis Elkerliek
(595555
Apotheek uitdeelpost Dierdonk
Waterleliesingel 16
(522016

Recepten afgegeven vóór 12:00 uur kunnen
van 14:45 uur tot 15:30 uur worden opgehaald.

Centrale Huisartsen Post
(alleen spoed)
(0900 - 8861
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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
(088 2088200
met een voorsprong
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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
uitgave inleveren uiterlijk:
14 maart.
Volgende verschijningsdatum rond:
1 april.
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NoNonsens

Einde van een leuke tijd….

Enkele enthousiaste bewoners van
Dierdonk willen een nieuwe aktiviteit starten.

Op 15 februari 2016 is na 22 jaar te hebben bestaan, buurtvereniging
De Parkweiden opgeheven.

Het doel is om één keer per maand
samen gezellig oude en moderne
levensliedjes te zingen. Een accordeonist
zal ons daarbij muzikaal ondersteunen.
Iedereen is van harte welkom, ook
mensen buiten Dierdonk
Deelname is gratis !

De eerste zing-avond is op donderdag 7
april van 20 tot 22 uur. De tweede avond
op 12 mei (5 mei is vakantie)
Kom óók ….. en zing mee…..!! …… op
iedere eerste donderdag van de maand.
Namens NoNonsens
H@nny v Rijt

In 1994 zijn we als kopersvereniging van eigenaren van woningen aan de
Horstlandenpark, Leusveldweide en Velhorstweide gestart. Al vrij snel na het
ontvangen van de sleutels zijn we van kopersvereniging overgegaan in onze
buurtvereniging.
We kijken als buurtvereniging terug op mooie jaren waarin we vele activiteiten
hebben gekend.
Samen zijn, samen ondernemen en samen gezelligheid organiseren.
Afgelopen jaren zijn er wat wisselingen van bewoners en leden geweest.
Kinderen werden geboren, kinderen worden volwassen en vliegen uit.
Leden verhuizen en nieuwe bewoners komen.
Zo gaat dat.
Het was voor ons allen een mooie tijd waar wij dan ook met trots en vol prettige
herinneringen en warme gevoelens op terug kijken.
Het zal niet stil worden in onze straten, echter de activiteiten zullen niet meer onder
vlag van De Parkweiden zijn.
Dank aan allen die afgelopen jaren deel hebben uit gemaakt van onze vereniging.
Dank aan allen die de activiteiten hebben ondersteund en mede mogelijk hebben
gemaakt.
Groet aan u allen, namens het bestuur.

Frank van Dijk

Seniorenwandeling met IVN Helmond
Op dinsdag 15 maart wandelen we
langs Berkendonk en de Kaweise
Loop.

We verzamelen om 10.00 u., de wandeling duurt tot ongeveer 12.00 u. en is gratis.
Het terrein is het niet toegankelijk voor rolstoelen. Laarzen aanbevolen.
Ga vanaf voormalig Tuincentrum v.d. Velden, aan de weg naar Bakel, richting
Palingkwekerij Rijpelaal. Voorbij de kwekerij rechts aanhouden en doorrijden tot
aan de rood-witte slagboom. Links parkeren voor auto’s en fietsen.
Info: Setty Vos, tel. 0492-545649 of setty_vos@hotmail.com
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Raadsvergaderingen uitzenden
Het is niet de bedoeling in deze
columns in discussie te gaan met
medecolumnisten. Dat ga ik niet
doen maar ik wil wel aanhaken
op iets dat Joan Damen in de
vorige Gazet ter berde bracht.
Deze columns zijn bedoeld om
u te informeren over wat wij,
de door u gekozen raadsleden,
voor u bespreken, inbrengen en
besluiten. Wij politici behoren
daarin maximaal open en trans
parant te zijn! We doen het voor u, onze kiezers en niet om
onszelf eens lekker bezig te houden.

Toch denken wij dat het een goede investering is omdat we
u veel beter over de standpunten van de diverse fracties te
informeren dan via een neutraal bericht in een huis-aanhuisblad, een bericht als dit, van een politicus zelf of via een
door een journalist gekozen onderwerp inclusief door hem
gekozen aantal woordvoerders.

Vandaar dat wij vanuit de PvdA-fractie groot voorstander
zijn van het livestreamen van de raadsvergaderingen.
Via een computer, tablet of smartphone kunt u dan de
raadsvergadering volgen of terugkijken. Om een goede
kwaliteit en maximaal gebruiksgemak inclusief het terugkijken
op onderwerp of sprekers voor elkaar te krijgen is een flinke
investering nodig. En geld is schaars. Zeker het geld van de
gemeente dat tenslotte voornamelijk via belastingen wordt
opgebracht. Maar er is zelfs een financieel voordeel te
behalen omdat notulen niet meer gemaakt hoeven worden,
alles kan digitaal worden opgeslagen en is gemakkelijk terug
te vinden. Vele gemeenten en provincies gingen ons al voor
op dit vlak.

U heeft inderdaad de mogelijkheid om naar de raads
vergadering te komen, live, in de raadszaal. Maar geldt
die mogelijkheid voor iedereen, op alle data van onze
vergaderingen, gezien uw persoonlijke omstandigheden?
Wilt u een groot deel van een vergadering bijwonen dat
u niet interesseert omdat u in één onderwerp juist wel
geïnteresseerd bent?

Joan Damen haalde in zijn column de vorige maand de
zeer rommelig verlopen raadsvergadering van januari aan.
Inderdaad, geen voorbeeld van efficiënt vergaderen….
Maar wel vol informatie voor de kiezers!
Ik heb me echt verbaasd over de term “zelfverheerlijking”
waarmee Joan de voorgestelde livestreaming duidde. Het
gaat helemaal niet om ons, raadsleden, maar om ú!

Wij kiezen niet voor een duur systeem maar wel een
gebruiksgemakkelijke wijze waarop u ons kunt volgen. Thuis,
of waar dan ook, en met de mogelijkheid slechts een fragment
uit te kiezen. De PvdA Helmond is groot voorstander van het
uitzenden van raadsvergaderingen. U heeft er recht op!
Mirjam van der Pijl, raadslid PvdA
Email: mirjamvanderpijl@gmail.com

foto wim van den Broek
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VLOER..TEGELS-HOUT-LAMINAAT/PVC BAD & SANITAIR TUIN & TERRAS
Engelseweg 200a Helmond
www.htnvloer-tuin.nl
pag 6 CV techniek Van heugten nieuw jan 2014.pdf
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Eieren leggen
Meester: "Jantje, als ik drie
eieren op tafel leg en jij legt
er nog vier bij, hoeveel
eieren liggen er dan op de
tafel?"

UW SPECIALIST IN:
COMPLETE BADKAMERS
EN VERWARMING

C

M

Y

Jantje: "Drie, meester. Ik
kan namelijk geen eieren
leggen".
pag 04 ger van hout oktober.pdf
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Complete badkamers

Design radiatoren

Complete tegelwerken

C

M

Uw complete installateur voor:
t$V-ketels en onderhoudsabonnementen

Y

CM

t#BELBNFSTt4UBETWFrwarNJOHt4BOJUBJSt7MPFrverwarming
tVFSCPVXJOH3FOPWBUJFt3BEJBUPSFOFOEFDPSSBEJBUPSFO
MY

CY

CMY

Horstlandenpark 4

5709 MB Helmond

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

KLEDINGREPARATIE
Ger van Hout

K

Gevestigd te Dierdonk

www.josvanheugten.com

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

martensschoenen.nl
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MoetNiks mededelingen
Busreis. Er zijn veel vragen geweest naar het reisdoel van
de aanstaande busreis op dinsdag 10 mei……. met voorpret
zeggen we: We gaan naar Maastricht.
We denken dat alléén of met z’n tweeën gaan compleet
anders is dan met een volle bus bekenden. Beseffend dat
velen deze stad al wel eens bezocht hebben, willen we met
het volgende dagprogramma ook deze mensen proberen te
prikkelen. Zo ziet de dag eruit:
Vertrek 8:30 uur vanaf parkeerterrein Albert Heijn.
Bij aankomst in Maastricht schepen we in voor een Boottocht
van een uur. Aan boord is er koffie/thee met vlaai. Aan
sluitend stappen we over op 2 bussen voor de City-Tour van
een uur.
Na deze gezamenlijke activiteiten is er vrije invulling van de
tijd tot aan het eind van de middag. Terug in eigen bus gaan
we naar Klein-Ternaaien ( B ). We gaan met een pontje over de
Maas en komen in Eijsden aan wal. We worden daar verwacht
voor een driegangen diner.

Gazet maart 2016
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Met een schitterend uitzicht op de Maas zal het ons daar aan
niets ontbreken. Na terugrit met onze bus zullen we rond
21:30 uur weer in Dierdonk zijn. Vanaf de verspreiding van
deze Gazet kan de aanmelding beginnen.
Kosten € 41,00 voor leden van de wijkvereniging, niet leden
betalen € 50,00 (Alle dikgedrukte zaken inbegrepen). Graag
een envelop voorzien van: naam, telefoonnummer en geld in
de brievenbus van Jeanne de Jong, Rhulenhofweide 10.
Reminder:
8 maart 50 plus bios, met de film “A Perfect Day”. Men kan
nog aanmelden bij Jeanne (512516).
13 maart Winterwandeling Esperloop onder begeleiding van
IVN gids(en). Dit is een prachtig natuurgebied, waar wena
de uitleg met andere ogen naar zullen kijken en later steeds
opnieuw van kunnen genieten. In verband met het aantal
gidsen, graag opgeven vóór 5 maart (512516). Samenkomst
10:15 uur bij Grotels Hof.
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Wim van Berlo over een fotodier uitje:
Het beetje licht wat er is voor je laten werken, kleur gebruiken,
een binnen locatie zoeken enz. Op zo een dag deel je kennis
met andere leden, waar let je op, waar vind ik nou die ene
foto die ik graag wil maken en waar hebben ze de lekkerste
koffie.
Als lid van Fotodier krijgen we om de beurt de gelegenheid
een stukje te schrijven in ons wijkblad. Deze keer de beurt
aan mij. Mijn naam is Wim van Berlo, fotograaf en al enige
jaren lid van Fotodier. Als thema heb ik gekozen voor één
fotodier uitje.
De foto’s op deze twee pagina’s zijn gemaakt tijdens ons uitje
naar Strijp-S te Eindhoven. Niet zo ver hiervandaan en biedt
normaal gesproken veel verschillende mogelijkheden om te
fotograferen. Echter, daar heb je wel goed licht voor nodig
en dat was er die dag niet echt. Dit maakte het voor mij wel
extra leuk, als de omstandigheden minder zijn moet je beter
je best doen om er een leuk plaatje van te maken.

Als fotodier gaan we steeds meer kennis met elkaar delen.
De komende foto uitjes zullen voortaan meer aan een thema
worden gebonden dan aan een locatie. Het doel hiervan is om
de leer factor te vergroten. Als iemand een bepaald thema wil
inbrengen dan kan dit en zullen we als Fotodier hier aandacht
aan besteden. Uiteraard wordt hierbij niet de gezelligheid
vergeten, want dit blijft altijd het belangrijkste van onze club.
Heb je iets met fotografie en gun je jezelf ook wat gezelligheid
en fotografische leermomenten, dan ben je van harte welkom
bij Fotodier. Aarzel niet en neem gerust contact met ons op
via www.fotodier.nl/contact
Mocht je meer van mijn werk willen zien kijk dan op
www.wimvanberlo.nl ook voor zakelijke fotografie.
Veel kijkplezier en hopelijk tot ziens bij Fotodier.
Wim van Berlo
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Carnaval 2016 in Parkzicht zeer geslaagd
Het carnaval in Dierdonk dat dit jaar voor de eerste keer door
het bestuur van Parkzicht, met medewerking van de nodige
vrijwilligers, georganiseerd werd is een groot succes geworden.
Het feit dat er in Parkzicht dit jaar geen carnavalsvereniging
meer actief was heeft hieraan geen afbreuk gedaan. We
begonnen net als vorig jaar op donderdagavond met de
jongeren carnavalsavond. Wij werden vereerd met een bezoek
van een delegatie van carnavalsvereniging de Bollevangers die
de Dierdonkse sfeer wel eens wilden proeven. Zij hadden geluk
want om half tien vielen de Knallers binnen die hun winnende
schlager ten gehore kwamen brengen. Het dak ging er bijna
af. Echt weer een ouderwetse carnavalsavond met enkel
carnavalsmuziek. De kop was er af.
Vrijdagmorgen hebben de leerlingen van Bs Dierdonk hun
carnaval gevierd in de prachtig versierde zaal van Parkzicht.
Het aantal kinderen dat hier feest vierde was perfect geschikt
voor de afmeting van Parkzicht zodat het gezellig druk was
en de sfeer optimaal. Wederom een erg geslaagd feestje
wat zowel vanuit Bs Dierdonk als ook vanuit Parkzicht louter
positieve reacties ten gehore bracht. Vrijdagavond mochten
we een groot aantal kinderen opnieuw begroeten tijdens een
zeer druk bezochte jeugd discoavond.
’s Middags had dj-Petertje zijn discotheek met bijbehorende
spiksplinternieuwe lichtshow opgebouwd zodat er op de meest
fantastische lichteffecten gedanst kon worden. Dit werd door
de bomvolle zaal dan ook volop gedaan en voor veel kinderen
was het dan ook veel te vlug half tien en hadden diverse pappa’s
en mamma’s de nodige moeite om hun kroost mee naar huis
te krijgen. Kortom een bijzonder goed geslaagde avond waar
we van verschillende ouders de nodige complimenten voor
mochten ontvangen.
Zaterdagochtend hebben we de zaal in gereedheid gebracht
voor de kletsavond. Gezien het feit dat de kaartverkoop in het
voortraject wat tegenviel, zagen we ons genoodzaakt om 2
weken van te voren nog een flyer actie te organiseren waarbij
we binnen 2 dagen alle bewoners in Dierdonk op de hoogte
gebracht hebben van het feit dat er een geweldige kletsavond
plaats zou gaan vinden. Deze inspanning heeft er gelukkig aan
bijgedragen dat de kletsavond toch prima bezocht werd en de
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aanwezigen een geweldige avond hadden die tot in de kleine
uurtjes voort duurde. Deze bezoekers waren getuige van een
optreden van Berrie Knapen als campingeigenaar, Boy Janssen
was de rijdende rechter en Jorlan Manders verhaalde van zijn
ervaringen als dokter. Tel hierbij op een fantastisch optreden
van de groep TADAA die een staande ovatie kreeg en het
allerlaatste carnavalsoptreden van Spoit Elluf die pas na het
geven van 3 toegiften het podium mochten verlaten en je hebt
alle ingrediënten voor een weergaloze avond.
Maandagmiddag was weer een middag voor groot en klein.
De kinderen werden vermaakt door een ballonnenclown die
de meest fantastische creaties van een ballon wist te maken.
Verder konden zij zich laten schminken en konden ze onder
leiding van dj-Petertje allerlei dansjes laten zien. Ook ontbraken
de nodige versnaperingen niet zodat ook de ouders niets te
kort kwamen en wij niet kunnen zeggen wie zich uiteindelijk
het beste vermaakt hebben.
Ook deze middag werd bijzonder goed bezocht en duurde tot
in de vroege avond.
De hierop volgende dinsdagmiddag werd traditioneel door
een minder aantal mensen bezocht maar was er niet minder
gezellig om.
Wij als bestuur Parkzicht met onze trouwe vrijwilligers zijn
erg tevreden dat zoveel wijkbewoners de weg naar Parkzicht
ook dit jaar weer hebben gevonden en willen jullie dan ook
bedanken voor jullie medewerking aan het welslagen van deze
carnaval.
Hopelijk mogen we op een volgend carnaval nog meer
wijkbewoners ontmoeten.
Bestuur Parkzicht
Herman, Jan, Willy en Hans
en alle vrijwilligers
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Toon van den Elsen Beheer b.v.
BOUWBEDRIJF
Kozijnen-Bouw-Onderhoud

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

CM

MY

CY

CMY

K

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

Tel.: 0492-550202
Fax: 0492-548367

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.

Horstlandenpark 59
5709 MC Helmond

0492-842216
06-41055575

www.schildersbedrijfbieleveld.nl
Info@schildersbedrijfbieleveld.nl
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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 •
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Stichting Draaiorgels Helmond
Concerten en activiteiten te
midden van de draaiorgels.

Ook in de maand maart zijn er weer
diverse concerten te midden van de draaiorgels. In vele
koren en orkesten die hier concerteren zijn ook Dierdonkers
betrokken
Zondag 6 maart Senioren Harmonie van 14.00 tot 16.00 uur.
In 2015 al een geweldig concert verzorgd, het zal dit jaar niet
minder zijn, kom, zie hoor en luister.

Zondag 27 maart 1e paasdag zijn we gesloten maar op
Maandag 28 maart 2e paasdag open met Paaseierenzoeken

voor de kinderen en vanaf 14.00 uur een concert door de
Helmondse Mondharmonica Vereniging
Ook zij waren vorig jaar al eens te gast en hebben een prach-tig
concert verzorgd. De mondharmonica maakt evenals een orgel
gebruik van lucht. Zij staan onder leiding van Viola Barends.

Zondag 13 maart concert door Drie koren 13.30-16.30 uur
Het bijzondere bij deze 3 koren is dat zij alle 3 dezelfde
begeleidende pianiste hebben wat hen tot dit idee bracht.
Gelet op het tijdstip van verschijnen van de volgende Gazet
melden wij hier reeds het eerste concert in de maand april

Stedelijk Helmond Seniorenkoor

Zondag 3 april Concert Muziekmakerij Biks Bent 14.00 tot
16.00 uur
Dit is niet de eerste kapel die we uit Beek en Donk mogen
ontvangen en zal zeker niet de laatste zijn. Uit Beek en Donk
verwachten we na 1 oktober: ODE, de Octopusband, de Ekker
muzikanten en de vrouwenband Permanent

Vrouwenkoor Confettie

Seniorenkoor St Joachim Beek en Donk

Gazet maart 2016
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Gratis Toegang
De entree bij de bovengenoemde concerten is wederom
gratis, echter vragen wij wel een donatie achter te laten in
onze orgelpijp.
De Gaviolizaal is te vinden aan de Torenstraat 36a te Helmond
(tegenover AlbertHeijn XL) Open op Za en Zo 13.00 -17.00 uur
en op afspraak. Zie ook: www.draaiorgelshelmond.nl info:
info@draaiorgelshelmond.nl of bezoek ons ook op facebook:
https://www.facebook.com/draaiorgelshelmond?ref=hl
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Schoolstraat 25
5761 BV Bakel
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ENGELSEWEG 221A
5705 AE HELMOND
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Advocaat
Twee eieren staan in de rij
aan de kassa van de winkel
vraagt het ene ei aan het
andere:
"Zeg hoe gaat het nu met je
broer?"
Antwoord van het andere
ei:
"Heel goed, hij is nu advocaat".

best
Oogmeting
+
Reparaties
GRATIS

Voor BRILLEN en CONTACTLENZEN
Geopend: dinsdag t/m zaterdag

“De bezoeker van SKYNS huidcoach krijgt veel aandacht,
tijd en luxe in een elegant ingerichte salon.”
Estheticienne, december 2015

advertentie huysman.indd 1

22-03-2010 10:3

Wallsteijndreef 1 5709RT Helmond
0492 847248 06 10499033
www.skynshuidcoach.nl
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De Paashaas
Op een mooie dag in het vroege voorjaar
was er eens een haasje dat vrolijk over
het veld huppelde. Hazen zijn vast en
zeker op aarde om vrolijk te zijn maar er
zijn andere dieren die de beestjes heel
nuttig vinden om dat ze kunnen worden
opgegeten.Veel van de familieleden van
dit haasje waren al als voedsel gebruikt.
Maar het haasje huppelde toch blij over
het veld.

Toen het daar zo onbekommerd
rondsprong, zag het opeens iets heel
merkwaardigs. Het zag een ondiep
holletje in de donkere grond met vele
lichtgekleurde ronde dingen er in, die
erg stijf en hard leken bij al het jonge
lentegroen. Dat was het nest van een
veldhoen, dat juist even zijn eieren
verlaten had om voedsel te zoeken.
De eieren waren op het punt om uit te
komen en één ervan was al een beetje
opengepikt. Zie, daar stak een klein geel
snaveltje uit het ei! Dat was een nieuw
beleven voor het haasje. Het wist hoe
zijn familieleden steeds bereid moesten
zijn, hun eigen zachte leven ten dode te
offeren, maar wat deze eieren deden,
was nog iets heel anders! Die konden uit
een harde dode schaal zélf nieuw leven
tevoorschijn laten komen! Dat konden
de haasjes niet. Met grote bewondering
stond het diertje bij het nest te kijken.

grote havik, die uit de lucht neerdaalde
om het jonge leven weg te pikken.
Het haasje bedacht zich geen ogenblik.
Het sprong op het nest en beschermde
de eieren met zijn lichaam. Toen schoot
de havik neer en sloeg zijn klauwen in
het haasje en het haasje stierf.
Nu wilde de havik het diertje mee
omhoog voeren; maar zie, hoe hij ook
zijn krachten inspande, hij kon het niet
van de grond krijgen. De haas was zo
zwaar geworden, dat geen macht ter
wereld hem op kon tillen. Welnu, dan
zou de havik hem op de plaats zelf
verslinden en hij pikte op het lijf van het
haasje. Maar... hoe hard hij ook pikte,
hij kon geen nieuwe wonden maken. De
zachte huid was een ondoordringbare
schaal geworden, zo hard als steen.
Nu moest de havik met een lege maag
wegvliegen.

Maar de volgende ochtend toen de zon
met zijn vroegste stralen de wonden
van het dode diertje streelde, stond het
haasje op en was weer levend. Binnen in
zijn verharde huid was het leven nieuw
ontwaakt. En zie, intussen braken alle
eierschalen open en kwamen er overal
gele kuikentjes uit. Die waren door het
haasje uitgebroed. Zij sprongen dadelijk
rond en konden voortaan zichzelf
redden.

waar. En in die tuin groeien er iedere
lente nieuwe eieren uit. Dat zijn de
paaseieren. Die brengt het haasje
in de tuinen van de mensen en legt
ze neer, bijvoorbeeld daar waar een
levend zaadkiempje uit zijn harde
bolster is gebarsten, of waar uit een
dode cocon een jonge vlinder is komen
vliegen. Maar het liefst zoekt het haasje
plaatsen uit waar in het afgelopen jaar
iets bijzonders is gebeurd, bij een huis
waar iemand ziek is, waar een kind is
gestorven of waar een baby is geboren.

Ook gaat hij graag naar plekken waar
een ruzie is geweest die weer goed
gemaakt is. Of waar iemand heeft
kunnen helpen bij verdriet. Hij legt dan
niet zomaar eieren neer, maar hij stopt
schilfertjes in de grond vlak bij zaadjes
van bomen en planten. Die groeien dan
uit tot heel bijzondere groeisels. Elk jaar

met Pasen komen daar als van zelf hele
mooie eitjes tevoorschijn. Kinderen die
deze eitjes vinden hebben later vast en
zeker een warm hart. Ja, dat zijn pas de
echte paaseieren!

Het haasje verzamelde alle stukjes
en schilfertjes van de eierschalen en
nam ze mee. En wat deed hij met die
schilfertjes? Hij zaaide ze uit in een
stille verborgen tuin, niemand weet

Maar o schrik! Daar kwam een donkere
schaduw over de eieren. Dat was een
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Doodles gifts op www.yoursurprise.nl		
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Doodles wenskaarten op www.greetz.nl.

Oplossingen op pag 29.
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nnen afwijken van het uiteindelijke resultaat. Dit wordt mede veroorzaakt door de eventuele verlichting in de kast.
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Bernhardstraat 15
Bakel
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Schovenhorstweide 1
5709 SG Helmond
 0492-517210 06-40980106
 advertenties@dierdonk.org
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Daarom Smits&Smits
• Eigen atelier
• Gratis advies
• Advies aan huis
• Gratis inmeten
• Ruim 30 jaar ervaring

nieuwe Facebook-pagina:

www.smitsensmits.nl

*vraag naar de voorwaarden
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Uw
schoonheidsspecialiste

Willy van Duren
Kalmoesbeek 13
5709 PV Helmond

Laat u verrassen op onze

facebook.com/smitsensmits

Voor informatie
neem vrijblijvend
contact op met:

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

Schoonheidssalon

yentill

Aanbieding
Maart en April 2016

Rug, nek en schoudermassage

45 minuten voor € 20,00
Altijd leuk om te geven.....
en heerlijk om te krijgen!

voor informatie
Cadeaubon vanaf € 10,00
of een afspraak
06-52407050 e-mail: w.van.duren2@kpnplanet.nl
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Zomaar een dagje: Dierenkliniek Brouwhuis

Het ene plasje is het andere
niet…
In de kliniek komen bij vlagen patiënten
met dezelfde soort klachten. Er lijkt
elke week wel weer een ander thema
te zijn. De column volgt deze keer dan
ook het thema van de week: klachten
van de urinewegen.
Als eerste beginnen we met Doedel,
een teefje van 15 jaar. Doedel begon
in november al met haar klachten. Ze
had moeite haar plas op te houden
en moest vaak kleine beetjes plassen,
ook in huis. Was ze dan een beetje oud
aan het worden of zat er meer achter,
zoals een blaasontsteking? Toen we
haar onderzochten was er niet iets heel
speciaals te vinden, behalve dat haar
blaas wel wat klein en gevoelig was.

radio

Wil je als vrijwilliger radiomaken en heb je:

enthousiasme
ook overdag tijd
theamgeest
Info
06 42 548 648
en
Mail je reactie dan naar
radio@omroephelmond.nl

radio
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Ook hier binnen kon ze het niet
ophouden, maar dat plasje in de
wachtkamer konden we mooi gebruiken
om de urine te onderzoeken. In het
plasje was wat bloed te zien en onder
de microscoop een enkel kristalletje en
dit bevestigde het vermoeden: Doedel
had een blaasontsteking! Doedel kon
weer naar huis met antibioticum en een
pijnstiller om de blaas te ontspannen.
Veel honden knappen hier na 2 weken
weer goed van op, maar zo niet Doedel.
In eerste instantie leek Doedel wel een
beetje op te knappen, maar niet genoeg.
Ook toen de urine opnieuw bekeken
werd zag die er niet beter uit. Zou het
antibioticum soms niet goed werken?
Misschien dat een ander antibioticum
beter werkt. Maar helaas, ook het
volgende medicijn werkte niet. Tijd
voor maatregelen! Misschien zit er wel
een steen in de blaas, of is de bacterie
niet gevoelig voor de antibiotica die we
hebben gegeven. Een röntgenfoto liet
zien dat er geen steen in de blaas zat te
irriteren. Dat scheelt alweer. Op naar
de volgende stap: met een kathetertje
hebben we wat “steriele” urine uit de
blaas gehaald en opgestuurd naar het
laboratorium. Als er een vervelende
bacterie in zit kunnen zij die kweken
en zien welke soorten antibiotica wel
werken. Na een paar dagen kwam de
uitslag: het ging om een bacterie die
resistent is tegen bijna alle soorten
antibiotica die we geven. Die trekt zich
nergens wat van aan. Uit de test bleek
dat er slechts 2 specifieke middelen
waren die konden helpen, dus die zetten
we nu in. Gelukkig lijkt deze combinatie
eindelijk de bacterie te verslaan en
Doedel wordt steeds beter. Ze hoeft zich
de komende tijd nog geen oud vrouwtje
te voelen.

Afgezien van een paar bruggetjes tussen
haar wervels wat haar stijfheid wel kan
verklaren was er niet veel bijzonders
te zien. Maar wacht eens! Haar rechter
nier is afwijkend! Daar waar een nier
mooi egaal moet zijn op een röntgenfoto
was die bij Choco veel lichter in het
midden. Dit zou kunnen wijzen op een
nierbekkenontsteking. Anders dan bij
de mens, waar het heel pijnlijk kan zijn,
hoeven dieren hier niet eens heel ziek
van te zijn. Aansluitend bloedonderzoek
liet zien dat haar nieren nog wel goed
werkten.

Een volgende patiënt is Choco, een lieve
Golden Retriever. Choco had wat vage
klachten, ze was snel moe, niet helemaal
blij, beetje stijf, dronk meer en haar
urine stonk ook wel. Pijnstilling gaf niet
veel verbetering. Anders dan bij Doedel
kon ze wel goed haar plas ophouden en
deed ze juist grote plassen. Na al een
hoop geprobeerd en niets gevonden te
hebben, is de diagnostiek groots aan
gepakt. Choco werd van binnen en van
buiten helemaal nagekeken. Om te
beginnen zijn er röntgenfoto’s gemaakt.

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

Ook bij Choco hebben we de urine met
een kathetertje afgenomen en onder de
microscoop bekeken. Daar konden we al
veel bacteriën in zien. Het laboratorium
bevestigde dit en liet weten dat deze
bacterie gelukkig te behandelen is met
veel soorten antibiotica. Voor Choco is
de therapie nu gestart en we hopen dat
ze zich snel weer fit zal voelen!
Evianne Drijver,
Dierenarts Dierenkliniek Brouwhuis
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Nieuws van onze wijkagent:
Jeugdige inbrekers bekennen twee
woninginbraken in Dierdonk.

De politie hield aan het einde van
het vorig jaar en de eerste maand
2016 totaal zes jeugdige inwoners
van Helmond aan, die ervan verdacht
worden in wisselende samenstelling
strafbare feiten te hebben gepleegd.
De jongens in de leeftijd van 15 tot
19 jaar pleegden vermoedelijk acht
woninginbraken.
De inbraken werden gepleegd in de
periode oktober tot en met december
2015. Uit het politieonderzoek, waarin
het Woninginbrakenteam de recherche
en de wijkagenten nauw samenwerkten,
bleek de vermoedelijke betrokkenheid
van deze jeugdigen. Zij waren als leden
van een jeugdhanggroep al eerder in
beeld. Nader onderzoek toonde aan dat
zij waarschijnlijk ook verantwoordelijk
zijn voor een aantal fietsendiefstallen,
inbraken in schuren en straatroof.
Door de verdachten werd zover bekend
totaal acht keer ingebroken, of werd
dit geprobeerd, in de wijken Rijpelberg
en Dierdonk. Tijdens het onderzoek
bekenden de jongemannen dat zij in
november ook hadden ingebroken in
Dierdonk. Zo liepen zij op 23 november
2015 bij klaarlichte dag voorbij
woningen aan de Wildenborchlaan en
Sandenburglaan. Her en der belden
zij aan om te checken of bewoners
thuis waren. Op de Wildenborchlaan
zagen zij kans om via een on-afgesloten
brandgang de achterzijde van de
woningen te bereiken om zo ongezien
hun gang te gaan. De aangehouden
jeugdigen zijn inmiddels allemaal weer
op vrije voeten. Het onderzoek loopt
echter nog door en richt zich onder
andere ook op mogelijke, jonge helers
van de gestolen spullen. Tegen het
zestal wordt een strafrechtelijk dossier
opgemaakt. Ze zullen zich op een later
moment voor hun daden moeten
verantwoorden.
Dit zijn geen professionele inbrekers. In
het verdachte verhoor verklaarden zij
dat het hen te doen was voor de kick en
het geld.
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Evert Jansen, de ex-inbreker gaf in 2014
een voorlichting in Dierdonk, tijdens
een woninginbraken preventieavond
vertelde hij oa het volgende over
gelegenheidsinbrekers:
“Er zijn twee soorten inbrekers”, zegt
Jansen. Allereerst de professionelen,
die een inbraak dagen van tevoren
plannen en met zwaar gereedschap
op pad gaan om zoveel mogelijk buit
te maken. Maar de tweede soort - de
gelegenheidsinbreker - is volgens hem
momenteel in opkomst.
Gelegenheidsinbrekers zijn volgens hem
van hetzelfde laken een pak. “Het zijn
jongens die soms verslaafd zijn, zich
vervelen of kicken op geld omdat hun
vrienden dat ook hebben. Ze trekken
door de wijk en kijken waar ze een
kraakje kunnen zetten.” Kleine details
kunnen bepalen of deze personen een
poging willen wagen. Een kliko in de
buurt van een klapraam, post die half
uit de brievenbus hangt of een open
en slecht verlichte brandgang kunnen
allemaal de doorslag geven. “Deze
gasten nemen wat basisgereedschap
mee en besluiten op straat waar ze wel
of niet naar binnen gaan.”

Hoe weer je de gelegenheidsinbreker?

Om de gelegenheidsinbreker te weren,
is het noodzakelijk dat hij niet verleid
wordt. Zet waardevolle spullen niet
in het zicht, houd ramen en deuren
gesloten, zorg dat je woning goed
verlicht is aan de buitenkant zodat
je woning zichtbaar is voor buren.
Daarnaast is het van belang dat de
straat en de wijk leefbaar oogt.’ Een
wijk met een sterk sociaal karakter is
minder aantrekkelijk voor inbrekers.
Iedereen kan daar gemakkelijk aan
bijdragen ‘Zie je een onbekend verdacht
persoon lopen, zeg gewoon vriendelijk
‘goedemiddag’. Dat schrikt een inbreker
al af. Hij is in zijn hoofd namelijk bezig
zo min mogelijk op te vallen. Zodra hij
wordt aangesproken, krijgt hij het gevoel
dat hij opvalt. Hij zal het risico nu minder
snel nemen om gepakt te worden en
mogelijk niet tot inbreken overgaan.

Tip van Ruud van der Kuijlen,
licht ontwerper van beroep en
wijkbewoner in Dierdonk

Buitenverlichting speelt een grote rol in
ons veiligheidsgevoel maar ook tégen
inbraak. Simpelweg één of meerdere
lampen laten branden s‘avonds én
s‘nachts, maakt Uw woning een stuk
onaantrekkelijker voor inbrekers. Naast
een alarmsysteem zijn sensorlampen
de meest effectieve preventie middelen
tegen inbraak. Kijkt U eens kritisch
rondom Uw woning en vraag uzelf eens
af welke route een inbreker zal volgen.
Kijk vervolgens of deze route goed
“verlicht” is en of U deze route kunt
beveiligen met sensorlampen. Vooral
(garage)deuren en ramen dienen goed
in het licht te staan, permanent en/of
met een sensorlamp. Het is een kleine
moeite die enorm véél verschil zal
maken voor de veiligheid in onze wijk!

WhatsApp groepen voor een (nog)
veiliger Dierdonk

Whatsapp groepen zijn in het leven
geroepen om het aantal misdrijven te
laten dalen. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan woninginbraken of diefstallen uit
voertuigen. Het lukt de politie immers
niet om overal tegelijk te kijken en heeft
uw hulp hard nodig! Hoe meer ogen en
oren in de wijk, hoe meer er voorkomen
kan worden en bij een eventueel misdrijf
is de pakkans groter als er meer mensen
met de politie meekijken.
Een Whatsapp groep is niet bedoeld om
alledaagse berichten in te plaatsen, de
attentiewaarde van berichten in deze
Whatsapp groep neemt hierdoor af.
De beheerder in uw wijk zit ook aangesloten op een Whatsapp groep met alle
beheerders in Dierdonk. Mocht er iets
gebeuren in de wijk, dan zal de beheerder, indien van belang, dit ook delen
in uw Whatsapp groep. Wilt u zelf een ----->
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NLdoet, Helmond Doet!
Op 11 en 12 maart 2016 steken vele maatschappelijk
betrokken Nederlanders de handen uit de mouwen tijdens
NLdoet. Dit is de grootste vrijwilligersactie van Nederland,
georganiseerd door het Oranje Fonds. Ben of ken je een
maatschappelijke organisatie waar vrijwilligers nodig zijn
voor een leuke klus of activiteit? Of heb je zin om samen
met collega’s, vrienden of teamgenoten bij een organisatie
aan de slag te gaan? Doe dan mee met NLdoet!

NL DOET is een jaarlijks, landelijk initiatief van het Oranje
Fonds om vrijwilligerswerk onder de aandacht te brengen.
Vanuit Helmond wordt er met veel organisaties deelgenomen
en LEVgroep wil deze regionale initiatieven graag onder
steunen. LEVgroep doet dit onder andere door op zoek te
gaan naar enthousiaste mensen die voor (een deel van) deze
dagen vrijwillig de handen uit de mouwen wil steken om deze
klussen te realiseren.

Samen aan de slag.

De tot nu toe aangemelde klussen zijn bijvoorbeeld het
gebruiksklaar maken van de buurttuin, opknappen van het
clubgebouw, organiseren van een high tea of spellendag,
opfleuren van het schoolplein, opruimen van zwerfafval in
de wijk en tientallen anderen. In de afgelopen 10 jaar zijn er
tijdens NL DOET circa 40.000 klussen geklaard en hebben er
1,5 miljoen mensen deelgenomen. Dit jaar kunt u door uw
deelname deze cijfers verhogen! Meld je aan op www.nldoet.
nl. Er komen dagelijks nieuwe activiteiten bij!

Een klus te klaren?

Ben of ken je een maatschappelijke organisatie waar
vrijwilligers nodig zijn? NLdoet is de uitgelezen kans om een
activiteit met hen aan te pakken. Meedoen betekent extra
handen, nieuwe netwerken en naamsbekendheid voor je
organisatie. Heb je een klus te klaren of wil je tijdens NLdoet
net dat beetje extra doen? Meld je klus dan aan op www.
nldoet.nl.

Meer weten?

Informatie en een overzicht van alle klussen kunt u vinden op
www.nldoet.nl. Bij “klus zoeken” vult u “Helmond” in.
U kunt zich hier meteen aanmelden voor de klus waar u op 11
of 12 maart mee wilt helpen.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met
LEVgroep, Rosanne Muileboom via
rosanne.muileboom@levgroep.nl of via telefoonnummer
0492 - 59 89 89.
-----> WhatsApp groep groep starten? Heeft
u vragen of wilt u meer informatie dan
kunt u altijd contact opnemen met mij.
Dit kan middels e-mail of Twitter.

Cultureel centrum Parkzicht in Dierdonk.
Datum: zondag 20 maart
Aanvang 13.30 uur tot 16.30 uur.

Nieuwe WhatsApp groep in Dierdonk
Wijkbewoner Casper Reijnders heeft
een WhatsApp-groep voor zijn straat
en een aantal omliggende straten
opgericht genaamd ‘Dreef 1’. Bewoners
van dit gebied Schrevenhofdreef,
Rosendaeldreef, Vilsterendreef en een
gedeelte van de Sandenburglaan en
Bleyenbeekdreef.
Voor aanmelding
Buurt WhatsApp ‘Dreef 1’ mail je je naam,
adres en mobiele telefoonnummer naar
cb.reijnders@gmail.com
Uw wijkagent, Francisca Kamphuis
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Geachte Wijnliefhebbers,
Slijterij Luc’s Wines & Drinks nodigt u
uit voor een unieke wijnproeverij i.s.m.
Boomsma Distilleerderij en wijnkoperij.
Deze proeverij word mede gegeven door
Dimitry Coenen vertegenwoordiger van
deze wijnkoperij. U krijgt een 20- tal
wijnen te proeven uit verschillende
landen. Natuurlijk ook wijnen die al
een aantal jaren zijn uitgeroepen tot
aspergewijn van het jaar.
De locatie van de wijnproeverij is in

Als u zich aanmeld voor 15 maart 2016
betaald u slecht € 3,75 voor deze unieke
wijnproeverij ( na 15 maart € 7,50 )
inclusief bijpassende hapjes.
U kunt het inschrijfgeld overma
ken op rekeningnummer NL40AB
NA0523186509 o.v.v. wijnproeverij en
het aantal personen, of in de winkel aan
de Mierloseweg 14 Te Helmond
Informatie: luc’s Wines & Drinks
tel.0492-264656
www.lucswinesendrinks.nl
info@lucswinesendrinks.nl
Graag zien wij u bij onze wijnproeverij
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• OP WERKDAGEN
TOT 17.00 UUR
• ZAT EN ZON.
TOT 12.30 UUR

Aanbieding geldig tot 1 april 2016.
Betaling 3 mnd abonnement in één bedrag.
Betaling per maand ook mogelijk.

Rivierensingel 90 (Brouwhuis) Helmond
0492 - 517180 www.sportcitadel.com
- Advertenties Gazet van Dierdonk mrt 2016.indd 24

19-2-2016 15:37:16

Advertorial

GRATIS
INLOOPSPREEKUUR
LOGOPEDIEPRAKTIJK

Medi-Seinen: FAN

nieuws vanuit Medisch Centrum Dierdonk

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 Brouw
horst, t.o. het station in 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.

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 alge
meen telefoonnr: 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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Tot op heden heb ik dit altijd voor mezelf
gehouden. Sinds een jaar of 5 ben ik
een groot liefhebber van André Rieu.
Op een ochtend werd ik wakker, en ik
was fan. Zo simpel kan dat gaan. Als
geen ander weet André de juiste snaar
te raken bedacht ik me. Toch luister ik
bijna nooit naar zijn muziek. Ook al ben
je een bewonderaar vind ik, je moet
niet gaan overdrijven. Wat dat betreft
ben ik heel bescheiden. Groot was mijn
schrik, toen een aantal jaren geleden
André te kampen kreeg met gehoorevenwichtsstoornissen. Van de andere
kant bedacht ik me toen dat Beethoven
zijn mooiste symfonieën heeft gecom
poneerd toen hij reeds doof was. Mij
vastklampend aan deze gedachte be
sloot ik fan te blijven. Graag wil ik met u
spreken over “lawaaidoofheid of lawaai
beschadiging”.
Lawaai kan het gehoor beschadigen,
waardoor u direct of geleidelijk minder
goed kunt horen. Met name de hoge
tonen zijn dan aangedaan en het gehoor
kan blijvend beschadigd blijven. Ook
kan er oorsuizen ontstaan. U kunt ook
overgevoelig worden voor normale
da
ge
lijkse geluiden. U loopt kans op
lawaaidoofheid door langdurig geluid
harder dan 80 decibel. In een rustige
kamer is het geluidsniveau ca. 50 dB. Een
motorfiets of grasmaaier produceert 90
dB en muziek niet zelden meer dan 100
dB. Gehoorverlies kan sneller ontstaan
door de toonhoogte van het lawaai. Hoe
hoger de toon, des te schadelijker. Ook
de duur van het lawaai is van belang.
Hoe langer het lawaai duurt, hoe groter
de kans op lawaaibeschadiging.
De volgende situaties geven een
verhoogd risico op lawaaibeschadiging.
Vaak naar een discotheek, popconcert

of festival gaan. Lang naar te harde mu
ziek luisteren met en hoofdtelefoon of
oordopjes. Elke dag lawaai op het werk.
Mensen die werken in de bouw, in de
metaalbewerking, op een luchthaven of
langs de snelweg. Musici in een orkest,
popmuzikanten en discjockeys heb
hoog
de kans op
ben eveneens en ver
lawaaibeschadiging.
Adviezen om lawaaibeschadiging te
voorkomen. Luister veilig naar muziek.
Maak gebruik van oordoppen in een
discotheek, tijdens een popconcert of
festival. Er bestaan speciale oordop
pen met een muziekfilter. Ga niet te
dicht bij geluidsboxen staan. Beperk
het volume van de muziekspeler, tele
sie of radio. Maak gebruik van een
vi
vo
lumebegrenzer. Kies een goede
hoofd
telefoon uit, waarbij je weinig
last hebt van omgevingsgeluiden, zodat
het volume niet te hard hoeft. Voor
kom lawaaibeschadiging op uw werk.
Wanneer het geluidsniveau op uw werk
gemiddeld 80 dB of meer is, dan moet
uw werkgever maatregelen treffen.
Dit is wettelijk bepaald in de Arbowet.
Deze maatregelen kunnen bestaan uit
het isoleren van machines of nieuwe
geluidsarme apparatuur aanschaffen.
De werkplek aanpassen door men
sen en machines zo veel mogelijk in
verschillende ruimtes te plaatsen. Spe
ciale gehoorbescherming die u op uw
werk moet dragen zoals oordoppen of
oorkappen. Uw werkgever is verplicht
u ook een periodiek gehooronderzoek
aanbieden. Een eventuele lawaaibes
chadiging kan zo tijdig opgemerkt wor
den. Wilt u weten hoe het gesteld is met
de blootstelling aan lawaai op u werk,
neem dan contact op met uw bedrijfs
arts.
Dat fan zijn van mij begint aardig uit
de hand te lopen. Vrijwel dagelijks word
ik wel ergens fan van. Ik merk ook dat ik
minder kritisch word. Zo wilde ik laatst
fan worden van het programma “Vive
la Frans”. Kunt u nagaan. Ik heb dan ook
besloten om voorlopig een soort van
“fan-stop” in te stellen. Nieuwe “fanschappen” ga ik alleen nog maar aan als
het echt “fan-tastisch” is!
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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Al 90 jaar uw vertrouwde
witgoedspecialist

INBOUWCOMBII

Wij hebben alles op het gebied van wassen &
drogen, keuken en inbouw apparatuur.
Door jarenlange ervaring kunnen wij u een
persoonlijk en deskundig advies geven bij de
aanschaf van uw witgoed-apparatuur. Wij
hebben een zeer groot assortiment van
alle bekende merken. Dit alles tegen
scherpe prijzen én direct uit voorraad
leverbaar. Daarnaast hebben wij een
eigen servicedienst.

• magnetron, turbo hetelucht,
grill en crisp
• inhoud 40 liter
• magnetron 900 Watt
• digitaal display met resttijd
en timer
• draaiplateau 36 cm. doorsnede
• bakplaat,
at, crispplaat en rooster
• AMW507IX
07IX

649,-

499
,-*
euro

Kijk op www.vanduppen.nl
voor al onze aanbiedingen!

*Na aftrek 100,= Whirlpool

VAN DUPPEN WITGOED | OOSTENDE 10 | 5702 NP HELMOND | TELEFOON (0492) 52 30 51 |

0492 - 51 78 61
•
•
•
•
•

WWW.VANDUPPEN.NL

Ook voor particulieren!

Puincontainers
Afvalcontainers
Zandcontainers
Opslagcontainers
Inboedelcontainers
Levering van alle soorten zand,
grond en grind.
Alle grondwerken en transport
voor bedrijf en particulier.

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

Zaterdag 23 januari verzamelen de
plusscouts ( 21+) zich om 9.00 uur in
de blokhut voor het winterweekend
in Bergen op Zoom. Na een bakje
koffie verdelen we ons over de auto’s
en rijden weg richting Drunen voor
de eerste tussenstop. Plusscout Tom
woont namelijk in Drunen en gaat
ook mee. Doordat twee chauffeurs de
verkeerde afslag nemen in Drunen,
moeten we noodgedwongen een extra
bakje koffie drinken bij Tom thuis.
Daarna wordt de reis vervolgt richting
het watersnoodmuseum in Ouwerkerk,
hier lezen en leren we van alles over
de watersnoodramp van februari 1953.
Dit museum bevindt zich in vier grote
caissons die ooit gebruikt zijn om het
laatste gat in de dijken van zeeland te
dichten. Al met al een “mooi” museum.
Na dit museum zijn we verder Zeeland
ingetrokken richting Renesse voor een
mooie strandwandeling. Na een uurtje
rijden kwamen we daar aan en toen was
het eerst tijd om wat te gaan drinken.
En aangezien het inmiddels 15.00 uur
was geweest, is mening keeltje ge
smeerd met een lekker pilsje. Daarna
zouden we naar de volgende strandtent
lopen die ongeveer 1 km verder in het
zicht lag. Maar helaas, hoe dichter

bij we kwamen, hoe geslotener deze
strandtent bleek. Das balen … Dan maar
via de duinen teruglopen richting de
parkeer
plaats. Uiteindelijk was deze
korte wandeling toch best wel lekker,
even uitgewaaid. Dan maar richting de
stad waar we gaan overnachten, Bergen
op Zoom. Op zoek naar een leuke tent
om te gaan eten. Doordat er een precarnavals avond in de stad was, zaten
veel eetgelegenheden vol. Met behulp
van een plaatselijk horeca uitbater toch
nog een leuke eettent gevonden, waar
we genoten hebben van een lekker
3-gangen menu. Rond acht uur was
het tijd geworden om richting onze
slaapplek te gaan, Stayokay Bergen op
Zoom. Wie Stayokay niet kent, zal in
eerste instantie misschien wat sceptisch
zijn. Vooral als je zegt dat het voorheen
jeugdherbergen waren, voor mij zijn het
relatief goedkope maar goede hostels,
zeker waar voor je geld. Ook voor de
andere plusscouts was het een positieve
ervaring, voor herhaling vatbaar.
Ze hadden in elk geval een prima bar

met prima bier op de tap, nog even een
paar biertjes gedronken voordat we
ons bed opgezocht hebben. De bar sluit
trouwens om 24.00 uur, dus wat moet je
anders.
De volgende ochtend hebben we van
een goed ontbijt genoten voordat we
weer richting het centrum van Bergen
op Zoom gingen, daar wacht ons een
drie uur durende stadswandeling onder
leiding van een gids. Hij wist ons van
alles te vertellen over het ontstaan van
Bergen op Zoom en over allerlei oude
gebouwen die je in het centrum van
BoZ terug vind. Zo hebben we o.a. de
gevangenispoort bezocht en met 187
treden de peperbus beklommen, maar
dat levert een mooi uitzicht op over de
Brabantse wal.
Voordat ons weekend nu echt voorbij
is, nog even langs de plaatselijke
McDonald’s voor een vette lunch. Dan
weer de auto in en richting Helmond. Op
naar ons volgende plusscoutsweekend
in juli.
www.scoutingpaulus.com
www.facebook/scoutingpaulushelmond
info@scoutingpaulus.com
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Jeugdprijspuzzel. Win een boekenbon!
Afgelopen maand hadden we de Carnavalsrebus 2016. Als
je alle plaatjes goed wist te raden wat het voorstelde en de
letters erbij deed of afhaalde had je de oplossing. Er stond
deze keer een foutje in de Rebus, wat door een persoon
is opgemerkt. Bij de kar stond k-c dit moest natuurlijk
zijn k=c. Maar gelukkig had ook iedereen dat als zodanig
gelezen. Deze keer waren er 14 inzendingen, waarvan één
fout. Verder hadden diverse deelnemers in de oplossing
staan “rampetampersvlag”, echter vlag was voldoende. De
oplossing uiteindelijk: “Dierdonk hangt mi mekare de vlag
buiten met carnaval“.

Zoek de weg door het pasen-doolhof.
Hoeveel keer kom je onderweg het woordje pasen tegen?

Een Paasdoolhof

Er waren weer 3 prijzen te verdelen. Uit de goede
oplossingen heeft Jeroen Schoonens, penningmeester van de
wijkvereniging 3 prijswinnaars getrokken die op 17 februari
een boekenbon van de Ganzeveer, in ontvangst genomen
hebben. Op de foto’s hieronder de gelukkige prijswinnaars .
Van Harte Gefeliciteerd

Tom Backx, Didi Romero en Okke Grefrath.

Doe jij ook mee?

Niet gewonnen, of niet meegedaan dan krijg je deze maand
een nieuwe kans. Deze maand hebben we een paasdoolhof.
Wel wat moet je doen? je stapt links het doolhof in en dan
zorg je dat je er aan de rechterkant weer uitkomt. Dat is niet
zo moeilijk zul je zeggen, maar dan heb ik nog geen oplossing.

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 boekenbonnen van € 10,00.
Uiterste inzenddatum: Maandag

10

14 maart 2016

Oplossing doodles spelletjespagina 19

Wel terwijl je op de juiste weg door het doolhof gaat kom je
heet woord PASEN tegen. Wel wat wij willen weten is hoe
vaak je van de ingang tot de uitgang het woord Pasen bent
tegengekomen.

Waar moet de oplossing naar toe?

De oplossingen van deze woordzoeker 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.
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Dit was Rampetampers carnaval 2016
Wij hebben onze residentie verlegd naar de Fonkel maar
blijven de carnavalsvereniging voor Dierdonk.
De Zittingsavond Rampetampers 2016 in de Fonkel geslaagd
Dit jaar voor het eerst in de Fonkel, de zittingsavond van
de Rampetampers. Het publiek – ook het Dierdonkse – is
in grote getale gekomen en kreeg een keur van artiesten
voorgeschoteld, met in hun midden 2 finalisten van het klets
toernooi. Zij allen wisten de zaal vanaf de eerste minuut te
boeien. De spits werd afgebeten door de dansgarde van de
Rampetampers, waarna het 44-jarige ZEMAC hun schlager
ten gehore bracht. ZEMAC heeft een warme band met de
Rampetampers, onze huidige Prins Nick d’n Urste is immers
een kleinzoon van de oprichter. Onze jeugdige Prins werd
meerdere malen op de hak genomen door de ervaren kletsers
zoals Kitty Goverde en Rob Scheepers uit Sterksel.
Verder natuurlijk geweldige en boeiende optredens van
Peter van de Maas, Rob Scheepers uit Helmond, de groepen
Pepurklip, Tadaa en de Penthouse Boys, die voor een deel hun
optreden, niet op het podium maar tussen het publiek deden.
Het optreden van de showgroep van de Rampetampers,
met Jail house Rock en echte gevangenissen en de muzikale
klanken van hofkapel de Durbloazers zorgden voor de Jus van
de avond. Aansluitend vond in de foyer nog een gezellig bal
plaats, tot in de kleine uurtjes.
Graag zien we iedereen terug op 18 februari 2017, voor hen
die niet zijn geweest is er dan de mogelijkheid tot herkansing.

Binnen in de residentie
Vrijdagavond vond ook in de Fonkel een redelijk bezochte
Jeugddisco plaats, mede opgeluisterd door een jeugdige,
door ons getrainde, groep (school)dansgarde en discotheek
Geofietsia met DJ Gerard.
De zaterdag was vol met foute muziek, welke op een
vakkundige wijze in de week voor carnaval door Prins Nick
d’n Urste met zijn showgroep was gepromoot op Omroep
Helmond. De “show” die gebracht werd door het feestduo
JIP en JAN waarbij niemand de voeten op de vloer kon laten
staan. Aan een stuk door feest van begin tot einde!
Op maandagmiddag was onze residentie in de ban van
kinderen. Een lekker georganiseerde middag waar onze
jeugdige groep (school)dansgardes weer bij aanwezig was
maar ook de gelegenheidsjeugdraad die was ontstaan door
het meedoen met een aantal spelletjes. De enthousiaste
jeugdraadsleden werden voorzien van een heuse medaille
en zij glunderden dat ze zo ver waren gekomen. Wij hopen
dat zij komend jaar in Jeugdraad “de Rammetjes“ zullen
plaatsnemen. De kinderen werden verder voorzien van de
nodige traktaties en konden bij ballonnenclown Bloony een
ballonfiguur laten maken.
Foto’s zeggen meer dan 1000 woorden vandaar de volgende
foto- impressie.
Meer info: secretariaat 0492-517210 of
secretaris@rampetampers.nl Zie ook www.rampetempers.nl
Facebook: www.facebook.com/rampetamper

Ook carnaval voor derden
Voorafgaand aan deze avond mochten we in onze residentie
op donderdag de Reumapatiëntenvereniging en op vrijdag
de KBO Nazareth begroeten. In onze nieuwe residentie was
dat natuurlijk een mooie generale. Ook 2 geslaagde avonden.
Zo hebben we op de dinsdag voor carnaval Keizerinnedael
bezocht en op donderdag Huize de Eeuwsels, waar we dit jaar
voor de 44e keer hun avond hebben verzorgd.
Uitwedstrijden
Op woensdag voor carnaval zijn we naar de Houtse Kluppels
getogen om op hun Daupfist onze Prins Nick d’n Urste te laten
dopen. Na zijn doop moesten niet alleen zijn haren maar ook
zijn kleding worden droog geföhnd.
Op zaterdag maakten we voorafgaand aan de sleutelover
dracht – net zoals vroeger gebeurde – weer de tocht door
de Heistraat vergezeld van de hofkapel STOUDT uit Beek
en Donk. Na een kort oponthoud in onze 3e Residentie “de
Gaviolizaal” werd de tocht voortgezet naar West-Ende voor
het officiële gedeelte.
Zondag was er aandacht voor de optocht waarbij onze
jeugdige leden “Mi Mekare” uitbraken uit de gevangenis en
weer goudstaven uit de kluis gingen stelen. Onze Politieagent
Prins Nick d’n Urste probeerde iedereen in toom te houden
en ze te laten dansen op de Muziek van Jail House Rock.
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COMPLETE BADKAMERS EN TEGELVLOEREN
Familie verhoeven Versautomaat

Gazet 2015.pdf
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aardappelen
scharreleieren met uitloop
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Fam. Verhoeven-Martens
Weg naar Bakel 3
Tel. 0492-524469
(bij de rotonde)
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MINIGRAVER VERHUUR
M.VERHOEVEN
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Voor spitten van tuinen, Uitgraven van vijvers, zwembad
en diversen grondwerken.
Ook een minigraver van 70 cm breed.

Hooieeuwsels 10 5761 DC Bakel Tel: 06 53382407
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Bedrijvigheid op basisschool Dierdonk
Samen knutselen
Door Zoë (8C) en Raf (4/5C)

Dat er op een basisschool van alles te
beleven valt, zal niet voor iedereen een
verrassing zijn. De afgelopen weken
hebben vele verschillende activiteiten
de revue weer gepasseerd. Een van de
hoogtepunten was misschien toch wel
de aanloop naar Carnaval toe. Met een
eigen jeugdraad, dansmarietjes en een
heuse prins en prinses werd Carnaval
dit jaar extra feestelijk. Alaaf!
Carnaval
Door Anaiky en Renee (groep 5A)

We gingen knutselen met tweetallen.
Ieder tweetal ging een knutselstuk
maken. Bijvoorbeeld armbanden, pop
petjes of proefjes doen. We vonden het
zo leuk dat we het nog een keer wilden
doen. En toen gingen we het ook voor

de 2e keer doen. Toen gingen we brillen
maken. Zo gek als je wilde, want het was
voor Carnaval. Helaas moesten we toen
stoppen. Het was heel leuk!
Gedicht
Door Maureen (8B)
Wanhoop
Wanhoop, wanhoop is overal
Aan de rand van het meer en in het dal
Naar geluk is iedereen op zoek
Hij en zij zoekt in iedere kier en hoek
Op pad naar het goede begin
Pak mijn hand en stap er in
Ik ga op zoek naar het geluk
Ga met me mee en raak niet van stuk

Het programma van de jeugdraad en de
prins en prinses met Carnaval:
Maandag: kleurplaten rondbrengen
Dinsdag:
Helpen bij de kleuters
Woensdag: Kleurplaten ophalen
Donderdag: Beslissen wie er wint.
Vrijdag:
Carnaval met de uitreiking
van de kleurwedstrijd.
Het was leuk, we hebben veel plezier
gemaakt. En de kinderen hebben zich
vast vermaakt? Het is een onvergetelijke
Carnaval geweest,
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Maart 2016 in het Annatheater
van donderdag 11 t/m zondag 19 maart
Toneelgroep Maskerade met De Zere Neus van Bergerac
Na het succes van de komedie Een Ideale Echtgenoot bereidt
Toneelgroep Maskerade zich met veel enthousiasme voor
op een nieuw en veelbelovend seizoen. Met De Zere Neus
van Bergerac hoopt de Helmondse Toneelgroep in maart
2016 weer een serie doldwaze voorstellingen op de planken
te zetten. Onder regie van Dirk van der Pol gaan ook dit jaar
weer alle registers open. Spectaculair totaaltheater zoals
het publiek dat van Maskerade gewend is, compleet met
zelfgemaakte kostuums, betoverende decors, dans en live
gezongen liedjes.
De Zere Neus van Bergerac is een smakelijk sprookje over
een dappere dichter, klunzige feeën, meurende trollen,
bronstige kadetten en een reusachtig reukorgaan. Met
veel vaart en nog meer grappen verbouwt Maskerade het
wereldberoemde verhaal van Cyrano de Bergerac tot een
bruisende, ontroerende, maar vooral hilarische familierevue,
vol Franse meezingchansons, echte degengevechten en
onmogelijke haastverkledingen.
speeldata en aanvangstijd:
11, 12, 16, 17, 18, 19 maart om 20.00 uur en op
zondag 13 en 20 maart om 14.00 uur.
reserveren: www.maskeradehelmond.nl
Verwacht in april
Toneelgroep Vreemd Beest speelt “Ons Anna”.
Een toneelstuk over d’n Oliemeulen’.
te zien op: 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23 en 24 april 2016
aanvang: 20.00 uur, op zondag 10, 17 en 24 april 15.00 uur.
entrée: € 15,00 (CJP, CKV en kinderen € 10,00)
reserveren: reserveren@annatheater.nl of bel 06-28104333
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Van 29 maart t/m 9 mei
Foto-expositie Annawijk
Tijdens de voorstellingen van “Ons Anna” is er in de
Bibliotheek
Helmond een expositie te zien over de Annawijk.

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 website Helmond
De website is financieel mogelijk gemaakt door de Gemeente
Helmond en het wijkfonds van Rabobank Helmond.

In onze stad ervaren mensen soms een gevoel van onveiligheid;
men hoort vertellen over en/of komt in aanraking met (kleine)
criminaliteit, inbraken, geweld en overlast. De anonimiteit
van veel buurten en wijken kan het gevoel van onveiligheid
versterken. In Helmond is te zien dat buurtpreventie hierop
een antwoord kan zijn. Buurtpreventieteams organiseren
allerlei activiteiten in de buurt, om het gevoel van veiligheid
en saamhorigheid te versterken.
In onze wijk Dierdonk is buurtpreventieteam Veengeul actief.
Wij hebben nu samen met alle Helmondse buurtpreventie
teams de beschikking over een nieuwe website, waar u als
bewoner veel informatie kunt vinden. Zo is op de homepage
al duidelijk welke buurtpreventies actief zijn in de diverse
Helmondse wijken. Ook vindt u onze contactgegevens en
aanspreekpunten. Handige links zijn geplaatst en u kunt
eenvoudig een melding plaatsen of een vraag stellen.

Twitter: Buurtpreventie Helmond is ook actief op twitter:
BuurtprvHelmond
Via dit twitteraccount wordt dagelijks relevante informatie
gedeeld.
Tip: volg dit twitteraccount zodat u op de hoogte blijft. U
maakt bovendien kans op een leuke prijs: onder de nieuwe
volgers van BuurtprvHelmond wordt op 15 maart een
brandblusdeken en een rookmelder verloot.
Het Buurtpreventieteam Dierdonk Veengeul
Bereikbaar via:
Email:
buurtpreventie.veengeul@upcmail.nl
Twitter: @BPDierdonk01
Facebook: Buurtpreventie Dierdonk Veengeul
Neem snel een kijkje op de nieuwe website: 			
Samen maken we de buurt veiliger!

Inschrijven tot 27 april op www.tc81.nl

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

Gazet maart 2016

Pag 35 - ingezonden - Buurtpreventie sport.indd 35

Start, rust en finish locatie:




Carolus Lyceum
Markesingel 2,5707 DJ, 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 verplicht

dragen van helm verplicht

vooraf inschrijven verplicht

inschrijven leden NTFU € 6,- overigen € 8,-

35
21-2-2016 15:41:44

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!

Voor uw frietwagen-catering
op locatie

24
b e re / 7

Óok voor
autoverhuur

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

Johan Slegers

Onbeperkt kleine gerechtjes.
Elke vrijdag v.a. 18u.
Voor maar €27,50 p.p.
HOTEL RESTAURANT

NEDERHEIDE
www.nederheide.nl
Tel. 0492 - 82 00 80

info@johanslegers.nl
Tel. 06 537 604 75

Kaak 11, Milheeze

EXTRA SLEUTEL

ook autosleutels met
startonderbreker
VAN TIEL
BAKEL

pasen
2016

KLAAR TERWIJL U WACHT

Wederom met een verrassend

PAASMENU

TOT ZIENS
IN
B A K E L!!
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Geslaagde ouder workshops
in kindcentrum de Bundertjes

Afgelopen woensdag 27 januari heeft
een groep ouders deelgenomen aan
workshops in het kader van kinderdag
verblijf in beweging.
Deze avond werd georganiseerd door
JIBB, Zorgboog en Spring Kinderopvang.
In drie groepen hebben de ouders een
workshop over beweging, een workshop
over voeding en een workshop over
opvoeding gekregen. Hierbij kwamen
zeer uiteenlopende vragen aan de
orde: Hoeveel uur per dag moet een
kind bewegen, hoeveel klontjes suiker
zitten er in een glas ranja, wat is storend
gedrag aan tafel?

aan allerlei zoete drankjes wennen.
Ook drankjes waar geen suiker maar
zoetstoffen aan toegevoegd zijn smaken
zoet, dus zijn geen oplossing.
De opvoedondersteuner maakt voor
ouders inzichtelijk tegen welke pro
blemen ze aanlopen tijdens het eten.
bijvoorbeeld van tafel lopen, knoeien
met eten, heel langzaam eten en der
gelijke Wat kan de oorzaak zijn van deze
problemen? Er zijn een aantal valkuilen
zoals: maaltijd duurt te lang, te veel
tussendoortjes ( waardoor het kind al
vol zit), onrealistische verwachtingen.
Door zelf gezellig te gaan zitten praten
over andere zaken leg je niet de nadruk
op het eten en gaat het vaak beter.

De diëtiste gaat vooral in op wat
een goed ontbijt is en wat geef je als
tussendoortjes en drinken. Door een zak
suikerklontjes wordt tastbaar hoeveel
suiker er in de diverse producten zit,
zoals in “gezonde” koeken, ranja, cruesli
en dergelijke. Een belangrijke bood
schap is beperk de hoeveelheid suiker
al bij heel jonge kinderen. Wat je niet
aanleert hoef je ook niet af te leren.
Als drank water of afgekoelde (vruchten)
thee aanbieden voorkomt dat kinderen

Gazet maart 2016
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De fysiotherapeut vertelt ouders hoe
veel een kind op verschillende leef
tijden moet bewegen. Ze laat zien
welke mijlpalen er zijn in de motorische
ontwikkeling van een kind en op welke
leeftijd een kind deze stap ongeveer
zet. Met behulp van filmpjes werden
een aantal voorbeelden getoond hoe je
samen met je kind bezig kunt zijn met
bewegen.

Het was een interactieve avond waarbij
ouders ruimte kregen om hun eigen
vragen en meningen in te brengen.
Kortom een geslaagde avond, waar
ouders nieuwe ideeën en inzichten
hebben opgedaan, die thuis direct
toepasbaar zijn.
Dit is een goede aanvulling op de
dagelijkse beweegactiviteiten die de
pedagogisch medewerkers van Spring
op de locaties doen. Een deel van hen
heeft een training gevolgd om nog
gerichter met bewegen bezig te zijn.
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Maak een foto van uzelf bij onze winkelwagens.
Deze vindt u bij AH Dierdonk. Plaats de foto op onze
Facebookpagina of mail ‘m naar info@smitsensmits.nl.

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!
Eieren leggen

Onder de leukste inzendingen verloten we elk kwartaal
een kleed t.w.v. € 291,-!*

Laat u verrassen op onze
nieuwe Facebook-pagina:
facebook.com/smitsensmits

www.smitsensmits.nl

*vraag naar de voorwaarden

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

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

MONDELINGE TAXATIE
NO CURE NO PAY
GEEN VERKOOP, GEEN KOSTEN

WWW.HEUVEL.NL
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Waarom lid worden van de wijkvereniging?
Op dit moment zijn ruim 400 gezinnen
lid van Wijkvereniging Dierdonk. Dit is
een mooi aantal maar waarom zou u
niet ook lid worden? De Wijkvereniging
initieert en steunt een groot aantal
activiteiten in onze mooie wijk.
Een greep uit de activiteiten:
▪▪De Jeugddisco voor onze jongere
wijkbewoners.
▪▪Moet Niks, de vereniging voor de
oudere wijkbewoners die regelmatig
uitstapjes organiseert en ook de
oudere wijkbewoners bijspijkert mid
dels de Computerclub
▪▪De Knutselclub voor de creatieve
jonge Dierdonkers
▪▪Toneelgroep Maskerade, die in 2016
acht prachtige opvoeringen verzorgd
van ‘De zere neus van Bergerac’.
▪▪Didoko, het koor dat in 2014 alweer 10
jaar bestond
▪▪Country-line dance, “The Silver Valley
Countryline Dancers” dansen voor het
twaalfde jaar in Parkzicht.
▪▪Voortuinenwedstrijd
▪▪Dartteam Parkzicht ‘07
▪▪Fotoclub Fotodier
▪▪Kunst in Dierdonk (KiD)
▪▪Creativiteitsworkshops
▪▪Hondenwinterwandeling
▪▪Tafeltennis
De wijkvereniging steunt ook de Stich
ting Dierdonk Dagen die elk jaar Dier
donk laat bruisen
Het lidmaatschapsgeld wordt gebruikt
om deze activiteiten te behouden en
om nieuwe initiatieven te kunnen steu
nen. Een belangrijke informatiebron is
het wijkblad Gazet dat tevens onder de
wijkvereniging valt. Ook via de website
www.dierdonk.eu en de wijkinforma
tieborden proberen we iedereen op de
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hoogte te brengen en houden van de
activiteiten in de wijk.

Korting

Lid worden kan ook voor u een financi
eel voordeel opleveren. Deelname aan
bovengenoemde activiteiten kost na
melijk soms geld. Leden van de wijkver
eniging betalen dan minder. De korting
kan oplopen tot wel € 10,00 terwijl het
lidmaatschap voor een heel jaar voor
het hele gezin slechts € 13,50 kost. De
kortingen gelden bij de knutselclub, to
neelgroep, koor, fotoclub, creativiteits
workshops en tafeltennis.

Ook deelt de wijkvereniging gratis consumptiebonnen uit aan de leden tijdens
feestavonden in Parkzicht en tijdens
de feestavond van de Dierdonk Dagen
Regelmatig geven we gratis kaarten weg
voor bijvoorbeeld de zittingsavond van
de Rampetampers en een voorstelling
van Maskerade.

Word lid

Bent u enthousiast geworden en wilt
u lid worden, knip dan de bon uit en
lever die in of geef u op via de website
www.dierdonk.nl. Alvast hartelijk dank
daarvoor.

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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BY VERSTAPPEN

INTERIORS

UITNODIGING

VOOR DE EXCELLENT BEURS
Beursgebouw Eindhoven | 3 t/m 6 maart

HAAL UW GRATIS TOEGANGSKAART OP IN ONZE SHOWROOM
OF KIJK OP HOUSEOFJAB.NL/EXCELLENT2016
INTERIEURONTWERP EN -ADVIES | RAAMBEKLEDING | MEUBELSTOFFEN | VLOEREN | KARPETTEN | MEUBELS | VERLICHTING | MONTAGE EN STYLING

HOUSE OF JAB BY VERSTAPPEN INTERIORS | HOUSEOFJAB.NL | BURG. VAN HOUTLAAN 4A | 5701 GH HELMOND | 0492 – 522857

Het Mooiste Groen

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.

Biezenweg 2a

Beek en Donk

www.tuincentrumdebiezen.nl

Adv_93,5x 67 - Coscom juni 2013 zelfstandig met slogan3.pdf

CosCom
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ICT Service aan huis en op de zaak.

M

Indien reparatie op locatie niet mogelijk dan haal en breng service
( geen voorrij en/of vervoers kosten binnen Helmond en regio )
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Computer reparatie, verkoop,
netwerk aanleg en webdesign

CCorstiaan Stoeffe
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CMY
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info@coscom.nl
www.coscom.nl
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Van Meelstraat 1a, 5703 EP Helmond tel. (0492) 53 73 92

Tel.: 0492-461310

Torteltuin 9
5754 HA Deurne
Nederland
0493 - 842607
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19-5-2013

www.ruyssenaars-vdbroek.nl
20:56:32

Paasklokken uit Rome
Peter heeft net een paar paaseieren in de tuin gevonden en moeder schuift hem meteen een bord
voor met één chocolade eitje:
“Dit is je portie voor vandaag. Geniet er maar van, jongen!”. Peter
ruikt aan het eitje, trekt een scheef
smoeltje en vraagt: “Mama, mag
ik dan eerst een paar velletjes wcpapier?”. “Waarom?” vraagt moeder verwonderd. Peter kruist kordaat zijn armen en zegt: “Denk jij
nu echt dat ik nog in de klokken
van Rome geloof, mama? Eieren
komen uit het gat van een kip!”…
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Parochie H. Lambertus
Vastenactie 2016 : Oeganda
Zoals elk jaar zullen we in onze kerken actie voeren voor een
project van de Vastenactie. Dit heilig jaar van barmhartigheid
doen we – als werk van barmhartigheid - mee aan een project
van de landelijke Vastenactie van de Nederlandse Bisschoppen:
Voldoende te eten voor families in Katakwi
“Ik kan nu voor mijn gezin zorgen”, dat vertelde boer Gabriel
afgelopen zomer tegen ons. Samen met mijn twee kinderen
was ik bij hem op bezoek in Oeganda. Het was bijzonder om
te zien hoe hij straalde toen hij dit vertelde. Helaas zijn er
ook nog veel boeren in het noordoosten van Oeganda die
te weinig produceren waardoor hun vrouwen en kinderen
honger lijden.
In 2016 gaat Vastenactie naar Oeganda, naar het district Teso
in het noordoosten. Het is een arm, achtergebleven gebied,
waar de mensen afhankelijk zijn van de landbouw. Door de
steeds extremere weersomstandigheden zijn de opbrengsten
van het land echter veel te laag. Mensen lijden honger en iets
ten noorden van campagnegebied Katakwi overlijden zelfs
mensen.
Onze projectpartner, de Caritas organisatie van het bisdom,
helpt de gemeenschappen om te gaan met extreme droogte
én extreme regenval, zodat de oogsten verbeteren en de
mensen voldoende te eten hebben. Denk aan irrigatietech
nieken, het telen van bepaalde gewassen en hulp
bij het ‘opstarten’. Als er eenmaal wat productie is,
worden de boeren geholpen met de verkoop van hun
producten. Ook de oprichting van kleine coöperaties
wordt ondersteund. Veel mensen die al zijn geholpen,
kunnen inmiddels in hun onderhoud voorzien.
Boer Gabriel leert zelfs andere boeren betere
landbouwtechnieken aan. Het is zijn droom dat “er in
het hele dorp geen armoede meer is.”

• voor 30 euro ontvangt een gezin een zak met zaden.
• voor 50 euro kan een gezin vijf lokaal gebouwde
bijenkorven kopen.
• voor 75 euro krijgt een gezin twee geiten.
• voor 150 euro kan een groep boeren een voetaangestuurde irrigatiepomp aanschaffen.
• voor 300 euro kan een groep boeren worden getraind in
landbouw- en irrigatietechnieken.
Bekijk de belevenissen van Elise en Samuël van Hoof (ze
komen uit onze parochie, en doen zelf mee met het project)
op: www.vastenactie.nl/scholen/schoolfilm. Meer over het
project: www.vastenactie.nl/projecten/oeganda.
Een bijdrage kunt u ook overmaken naar:
NL72RABO 0171 0800 84 (R.K. Parochie H. Lambertus o.v.v.
“Vastenactie”) Giften zijn aftrekbaar van de belasting.
Uiteraard zullen we ook in de weekendvieringen in de Veertig
dagentijd aandacht besteden aan de Vastenactie. Aan het
eind van de Missen een korte uitleg, een deurcollecte en een
extra inzamelingsbox achterin de kerk.
Vieringen Goede Week en Pasen
Do 24 maart Witte Donderdag
Jozef 		
19.00 Gregoriaans
Goede Vrijdag
Vr 25 maart
Paulus 		
15.00 Schabbertkoor
15.00 Kruisweg
Lambertus
Edith Stein
15.00 Kruisweg
16.00 Kinderkruisweg
Jozef 		
Jozef 		
19.00 Kruisverering
Paaszaterdag
Za 26 maart
Jozef 		
21.30 Paaswake/koor
Pasen
Zo 27 maart
Jozef 		
9.30
Jozefkoor
Schabbertkoor
Paulus 9.30
Lambertus
11.00 Cantorije
Edith Stein
11.00 Koor
Ma 28 maart Tweede Paasdag
Jozef 		
9.30
Dameskoor

Het campagneproject richt zich op een aantal
gemeenschappen in Katakwi, een gebied in het district
Teso, waar de hulp nog op gang moet komen. Wat
kunnen wij bijdragen?
• voor 15 euro kan een school 15 fruitbomen planten.
Voor hetzelfde bedrag kan een gezin een energiezuinig
kookstel kopen.
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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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
activiteiten. 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
kerkelijk werker
(ma en donderdag) ( 040-2842052
Kijk voor meer informatie op de site van
de Bethlehemkerk:
www.bethlehemkerk-helmond.nl
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Elke 2e dinsdagavond in de maand
om 20.00 uur het Zincafé in de
Ontmoetingsruimte van de Bethlehem
kerk, Sperwerstraat 2
Gastsprekers vanuit verschillende per
spectieven presenteren een onderwerp,
waarna we met elkaar in gesprek gaan.

die aansluiten bij deze tijd. Ze vertaalde
ook enkele boeken van de Duitse mon
nik Anselm Grün over leiderschap en
verdiept zich sindsdien grondig in zijn
visie op leven, werken en leidinggeven.

Op 8 maart drs.Hermine Tien
over: ’Nederland kantelt … en
de kerk dan?’
Haar toelichting:
We maken in deze tijd grote om
wentelingen mee: de maatschappij ver
andert, mensen veranderen, wijzelf ver
anderen ook. Vooral dienstverlenende
organisaties en instellingen ervaren dat
ze vaak niet meer voldoende aansluiten
bij deze ontwikkelingen.
Voor veel mensen is ook de wereld van
de kerk een vreemde werkelijkheid ge
worden die ver af staat van wat zij dage
lijks meemaken, waardoor ze afhaken.
Maar het verlangen naar zingeving en
het ‘hogere’ blijft …
Wat nu? Gaat de kerk kantelen? En wat
betekent dat dan …?

Is er een ‘abrahamitische
oecumene’ mogelijk?
M.a.w. kan Abraham
de verbindende schakel
zijn tussen de 3 wereld
godsdiensten?
De derde en laatste avond over dit
onderwerp is op donderdag
17 maart
	
  
20.00-21.30u o.l.v. imam Ahmed
Mahou in de ontmoetingsruimte van de
Bethlehemkerk
Info : Corine Beeuwkes-van Ede

Hermine Tien ondersteunt organisaties
en leidinggevenden bij transities/trans
formaties, bij nieuwe vormen van orga
niseren, communiceren en leidinggeven

Abrahamitische oecumene:
wat joden, christenen en
moslims scheidt en bindt
De drie wereldgodsdiensten hebben
zich sinds hun ontstaan op een eigen
wijze ontwikkeld, hebben een eigen
identiteit en onderscheiden zich van
elkaar. Joden, christenen en moslims
zijn tot op de dag van vandaag elkaars
buren, landgenoten en collega’s, maar
vaak ook elkaars tegenstanders en
vijanden. Toch grijpen de drie tradities
terug op één gemeenschappelijk figuur:
aartsvader Abraham.

Koffie-inloopochtend
Elke dinsdagmorgen houden we inloopkoffieochtend in de Ontmoetingsruimte
van de Bethlehemkerk van 10.0012.00u. Een ieder die het gezellig vindt
om een kopje koffie te drinken samen
met anderen, elkaar te ontmoeten op
een doordeweekse dag, nodigen we
hierbij uit! Van harte welkom
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VERKOCHT!
VERKOCHT!
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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Heeft u verkoopplannen?
Zoals u wellicht is opgevallen binnen uw woonwijk staan er steeds meer
‘verkocht-borden’ in de straat: een goed signaal!
Concreet wordt er dan ook echt meer verkocht en moeten we zelfs, in bepaalde
prijsklassen, aspirant kopers teleurstellen omdat hun
droomwoning reeds verkocht is!
Overweegt u om uw woning te koop te zetten? Neem dan contact met mij op voor
een geheel vrijblijvend en kosteloos verkoopgesprek.
U kunt mij bereiken op 0492-549055.
Tot snel!

Alwin Greefkes, Makelaar

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