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Met trots presenteren
we bij ons in Helmond
de nieuwe collecties
van Marc Cain!

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.

Elke
Zondag
open!
Veestraat 27, Helmond | www.vanoorschotmode.nl
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Meimaand
“April doet wat hij wil” en “Mei is ook nog
niet voorbij” : 2 gezegdes die betrekking
hebben op het weer. Wel de Meimaand,
wordt ook wel Mariamaand genoemd.
Een bijzondere maand deze keer, alleen
al omdat zowel Bevrijdingsdag als Hemelvaartsdag op dezelfde dag vallen. Dit wil
voor veel mensen zeggen een vrije dag
minder dus een dag meer werken.
Voorafgaand aan deze 5 e mei ligt de
dodenherdenking op 4 mei. De dag dat
we die Nederlanders herdenken die hun
leven gegeven hebben voor de vrijheid.
Een indruk wekkende ceremonie op de
Dam in Amsterdam, maar ook in Helmond
bij het Hortensia park, waar dit jaar ook
voor het eerst het klokje zal luiden uit de
voormalige Goede Herder kerk.
Verder hebben we deze maand nog Moederdag en Pinksteren te vieren, maar ook
is de Meimaand, de maand van de voorjaarsvakantie, die hier al begonnen is op
het moment dat de Gazet naar de drukker
gaat. Hij zal dus voor velen midden in de
voorjaarsvakantie op de mat vallen en
velen zullen hem dus pas vinden als ze
thuis komen van vakantie. Ook enkele
bezorgers zijn een weekje met voorjaarsvakantie waardoor de Gazet niet bij iedereen al in het weekend op de mat valt.

Dit alles kan ons niet deren en wij hebben
voor er weer voor gezorgd dat u deze Gazet op uw mat ligt. Weliswaar een Gazet
van slechts 40 pagina’s, mede omdat het
de input vanuit de wijk momenteel redelijk laag is. Voor ons natuurlijk minder
werk, maar uiteindelijk gaat het om de
activiteiten en de mensen die Dierdonk
maken. Schroom daarom niet om kopij
in te sturen.
In ieder geval leest u in deze Gazet weer
het programma van Moet Niks, de nieuwe discussie over de N-279, de mogelijkheid om geld te krijgen ten behoeve van
buurtactiviteiten, een bericht over tennis,
natuurlijk onze wijkagente, scouting en
de Dierdonkschool en niet te vergeten
onze kinderpagina ‘s.
Wij wensen u voor zover van toepassing
prettige vrije dagen toe en veel lees en
puzzelplezier.

P

Aan het prille groen is ook te zien dat het
volop lente is, maar de lente wordt deze
keer evenals alle feestdagen en de voorjaarsvakantie overschaduwd door het
weer. Het ziet er naar uit dat het koud en
guur wordt, en vooral ook nat. Gelukkig
geen sneeuw, alhoewel ik dat zelf al wel
eens heb meegemaakt met Pinksteren.

Gazet mei 2016

pag 03 -(gecorrigeerd) voorwoord mei.indd 3

3
24-4-2016 12:06:54

Verenigingen

GAZET

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.2, za.14 en ma.30 mei.
RESTAFVAL:
Ma.9 en 23 mei.
OPHALEN OUD PAPIER:
Ma. 2 en 30 mei ten westen en
wo. 4 en 18 mei 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

4
Pag 04 - Wijkinformatie.indd 4

Huisartsen praktijk Dierdonk
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Spreekuur op afspraak
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Behandeling op afspraak

Verloskundige praktijk “de Uiver”
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(518551
5709 PD Helmond,
di (namiddag - avond)
Spreekuur:
wo en do (ochtend)
ma-do: 13:00-14:00
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Logopediepraktijk Dierdonk
logopedie.brouwhuis.dierdonk@gmail.com
Normaal
(558360
Mobiel
(06 10767213
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(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:
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Volgende verschijningsdatum rond:
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BY VERSTAPPEN

INTERIORS

BEZOEK ONZE INSPIRATIEWINKEL
VOOR GORDIJNADVIES OP MAAT
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
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CosCom

C

ICT Service aan huis en op de zaak.

M

C

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

Y

CM

MY

Computer reparatie, verkoop,
netwerk aanleg en webdesign

M

Y

MY

CY

CMY

CMY

K

Torteltuin 9
5754 HA Deurne
Nederland
0493 - 842607
K

info@coscom.nl
www.coscom.nl
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KLEDINGREPARATIE
Ger van Hout

CM

CCorstiaan Stoeffe

CY

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

Tel.: 0492-461310

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

23-4-2016 12:50:54

Vergaderingen…
Iedere maand, op de vakantiemaanden
juli en augustus na, wordt in Helmond
een raadscyclus afgewerkt waarin ten
minste 3 commissievergaderingen aan
een raadsvergadering vooraf gaan.
We kennen meer commissies maar de
commissies Maatschappij (cie M), Om
geving (cie O) en Bestuur & Economie
(cie B&E) komen altijd aan bod, vaak
zelfs twee keer. Commissieleden de
batteren meestal over een voorstel van het college.
Aangezien het moet gaan in de Gazet over zaken die ons
Dierdonkers raken, is het aantal onderwerpen om deze
column mee te vullen vaak beperkt.
Daaromzal ik u van de commissie M weinig vertellen. In
de commissie O hebben we de Woonvisie behandeld. Een
belangrijk onderwerp voor onze stad, maar als u fijn woont
in onze wijk en geen verhuisplannen heeft zal het uw emotie
niet raken. Of een geplande camperlocatie in de Beatrixlaan
uw emotie raakt betwijfel ik eerlijk gezegd ook. Mij lijkt het
niet erg waarschijnlijk dat het voor u, bewoner van het fraaie
Dierdonk, een aanlokkelijke vakantieplek is. Wat u meer zal
raken is het Aanvalsplan Veiligheid uit de commissie B&E.
Een plan dat preventie en repressie inzake bedreigingen voor
onze inwoners evenwichtig beoogd in te zetten om Helmond
veiliger te maken.

Die commissie vergadert op het moment dat ik deze column
schrijf. Mijn collega’s Mohammed en Roy gaan daarin o.a. in
debat over de Notitie Raad in Beeld. Hier wordt beoogd om
iedereen die geïnteresseerd is, vanaf willekeurig welke plaats
dan ook, via een internetverbinding in beeld en geluid te laten
volgen wat er in raads- en commissievergaderingen gebeurt.
Ook achteraf kan een vergadering, of delen ervan, worden
bekeken. In de PvdA-fractie zijn we voorstander! Open, trans
parant, makkelijk toegankelijk, voor ieder bereikbaar… dat
zijn zaken waar wij voor staan en die we met Raad in Beeld
weer een beetje meer gestalte kunnen geven. Daarnaast zien
we zelfs een financieel voordeel in dit plan, ondanks dat het
een forse investering in apparatuur, software en onderhoud
vraagt. Notuleren kan achterwege blijven, archiveren gaat in
het systeem automatisch en zoeken op onderwerp wordt veel
gemakkelijker. De ambtelijke kosten nemen dus af. Maar het
belangrijkste is: we maken het u makkelijker om te volgen wat
wij namens u, voor u en hopelijk met u, aan besluiten nemen
in onze stad.
Mirjam van der Pijl,
raadslid PvdA, mirjamvanderpijl@gmail.com

Wat te doen met de N279?
Nog vóór de zomer moet de gemeen
teraad van Helmond kiezen welke
optie men verder wil onderzoeken: het
aanpakken van de N279 op de huidige
plek voor een betere doorstroom van
verkeer of een nieuw aan te leggen
omleiding om Dierdonk heen. De pro
vincie Noord-Brabant laat die keuze
aan de stad.
D66 is voor 2x1-baans van de N279 en in principe voor het
bestaande tracé. We willen niet nog meer asfalt en/of aanleg
van ongelijkvloerse kruisingen zonder dat nut en noodzaak
hiervan is aangetoond. Verder is D66 in principe niet voor een
omleiding bij Dierdonk, maar we wachten nader onderzoek af
voordat we een mogelijke omleiding uitsluiten. De leefbaar
heid voor zowel mens als dier dient voorop te staan. Voor D66
is verbetering van bestaande wegen eerste keus. Zo kunnen
bestaande wegen beter worden benut, bijvoorbeeld door
intelligente verkeerssystemen. Nieuwe wegen worden al
leen aangelegd als de meerwaarde ervan echt is aangetoond.
Aanleg mag daarbij geen onevenredig ruimtebeslag of nega
tieve invloed op natuurwaarden hebben. Goede inpassing van
nieuwe wegen is bij aanleg een noodzakelijke voorwaarde. Dit
is overigens in lijn met ons eerdere standpunt.
Het is kiezen tussen twee onmogelijkheden. Het bestaande
tracé aanpakken leidt tot extra verkeersdrukte in met name
Helmond-Noord, want bij het aanleggen van ongelijkvloerse
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viaducten bij alle kruisingen verdwijnen twee van de drie
directe aansluitingen vanuit de wijken op de N279, omdat
daar te weinig plaats voor overblijft. Aan de andere kant zorgt
een omleiding voor aantasting van natuurgebied de Bakelse
Beemden tussen Dierdonk en Gemert. Het is dus vooral een
dilemma tussen luchtkwaliteit en leefbaarheid en natuur. Het
aanpakken van het bestaande tracé heeft nog een nadeel.
Als straks meer verkeer door Helmond-Noord rijdt, moeten
hoofdwegen in de wijk misschien daarop aangepast worden.
De kosten hiervan zijn voor rekening van Helmond. Een
omleiding om Dierdonk betaalt de provincie volledig.
Kortom, er is nog nader onderzoek nodig naar de precies
te verwachten verkeersdrukte op en rond de N279 en de
maatregelen die uiteindelijk genomen moeten worden. Er
bestaat echter een tussenoplossing die een omleiding om
Dierdonk overbodig maakt en de verkeersdruk in HelmondNoord verdeelt. Daarin rijdt verkeer vanaf de N279 de stad
in bij de Venuslaan en kan het alleen maar naar de N279 toe
vanaf de Rembrandtlaan. Dit is een optie die aangedragen is
in het Eindhovens Dagblad en het onderzoeken waard is, maar
het is nog onduidelijk of deze optie ook meegenomen gaat
worden door de provincie. Voor de zomer moet de raad uit
deze opties kiezen en in september moet de raad besluiten.
Met vriendelijke groet,

Jochem van den Bogaard
jochem.vandenbogaard@d66helmond.nl
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Op alle keramische terrastegels

DIERDONK

DIERDONK

DEURNE

LAAT UW TUIN COMPLEET OPNIEUW AANLEGGEN OF RESTYLEN !
Wist u dat ?
- Wij terrastegels verkopen die kleurvast, krasvast en slijtvast zijn en waarbij onkruiden in de bestrating verleden tijd zijn !
- Wij gazon verkopen en leggen dat nooit meer gemaaid of bemest hoeft te worden !
- Dat u voor een complete Tuinaanleg of Re- styling van uw tuin bij ons op het juiste adres bent !
- Wij geheel vrijblijvend bij u langskomen voor het maken van een Tuinplan dat bij u past !
HTN VLOER & TUIN

ENGELSEWEG 200 A HELMOND
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COMPLETE BADKAMERS
EN VERWARMING

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Complete badkamers

Design radiatoren

Complete tegelwerken

...
eer
w
er
r
zijn d voo
n
e
j
i
g
t
!
vlie ogste
ren
De
o
r
h
o
h
De
in
de
goe fiteer
van
o
m
r
o
P
ro
ow ties!
h
s
c
e
onz ooie a
m

Daarom Smits&Smits
• Eigen atelier
• Gratis advies
• Advies aan huis
• Gratis inmeten
• Ruim 30 jaar ervaring

Uw complete installateur voor:
t$V-ketels en onderhoudsabonnementen
t#BELBNFSTt4UBETWFrwarNJOHt4BOJUBJSt7MPFrverwarming
tVFSCPVXJOH3FOPWBUJFt3BEJBUPSFOFOEFDPSSBEJBUPSFO

Horstlandenpark 4

5709 MB Helmond
Gevestigd te Dierdonk

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

www.josvanheugten.com

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

www.smitsensmits.nl

*vraag naar de voorwaarden
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Braaksestraat 1
5709 JC Helmond
0492 - 529404
info@smitsensmits.nl

23-4-2016 19:13:14

MoetNiks mededelingen
Vanaf 4 mei elke woensdagochtend 10:00 uur Jeu de Boules
op de banen bij Parkzicht, rond 11:00 uur koffiedrinken in
Parkzicht.
Dinsdag 10 mei met een volle bus naar Maastricht.
Dinsdag 14 juni eerste fietstocht in de omgeving, met een
koffiestop in theetuin “De wilde Framboos”. Niet-fietsers
zijn in de theetuin uiteraard ook welkom om samen koffie
te drinken. Daarom vragen we deze keer om aan te melden
(tel.512516) t/m 8 juni a.s. Let op: we vertrekken voortaan om
9:30 uur bij Parkeerterrein Albert Heijn.
Zet 5 juli “Dagfietstocht” in je agenda en 13 juli “Jeu de
Boules Toernooi met Barbecue”. De organisatie is nog niet
helemaal rond, daarom is nog niet bekend wat de kosten
zijn. Verdere informatie in de volgende Gazet, opgeven is al
mogelijk.
Hier onder staat een overzicht van de MoetNiks activiteiten
tot en met oktober. Misschien een goed idee om het te
bewaren. Wij hopen op een grote deelname en wensen
iedereen een fijne zomer.

Activiteitenoverzicht mei/oktober 2016
Datum of Periode

Activiteit

Plaats

Toelichting

Elke woensdag vanaf 4 mei
t/m 28 september

Jeu de Boules

Jeu de Boules banen op
Promenade bij Parkzicht

Aanvang: 10:00 uur

Dinsdag 10 mei

Bustocht Maastricht

Vertrek: Parkeerterrein
Albert Heijn

Bus vertrekt 08:30

Dinsdag 14 juni

Eerste fietstocht

Vertrek: Parkeerterrein
Albert Heijn

Vertrektijd: 9:30 uur

Dinsdag 5 juli

Dagfietstocht “Eat and Bike”

Vertrek: Parkeerterrein
Albert Heijn

Zie Gazet van juni

Woensdag 13 juli

Jeu de Boules Toernooi
Aansluitend Barbecue

Jeu de Boules banen op
Promenade bij Parkzicht
Barbecue in Parkzicht

Aanvang: 13:30 uur Barbecue
aanvang: 17:00 uur Zie Gazet
van juni

Dinsdag 16 augustus

Tweede fietstocht

Vertrek: Parkeerterrein
Albert Heijn

Vertrektijd: 9:30 uur

Dinsdag 6 september

Excursie Jan Paagman
Sterrenwacht Asten

Dinsdag 13 september

Derde fietstocht

Vertrek: Parkeerterrein
Albert Heijn

Vertrektijd: 9:30 uur

Woensdag 28 sept.

Laatste speeldag Jeu de
Boules

Jeu de Boules banen op
Promenade bij Parkzicht

Aanvang: 10:00 uur

Woensdag 5 oktober

Start Koersbalseizoen

Parkzicht

Aanvang 10:00 uur

Donderdag 6 oktober

Eerste inloop Computercafé

In Parkzicht

Van 10:00 uur tot 12:00 uur

Zondag 23 oktober

Zondagochtendwandeling
Contactpersonen:
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Nadere informatie: Zie Gazet
juli/augustus

Jeanne en Hans de Jong
Peter van der Sangen
Peter van Rooij tel:

Samenkomst Cacaofabriek
10:30 uur
tel: 512 516
tel: 515 562
518 564
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Deze maand een bijdrage van …
Sinds 1 januari 2016 ben ik lid van Fotodier. In deze bijdrage
een kort overzicht van de workshops die in het eerste
kwartaal van dit jaar plaatsvonden. Eén keer in de maand
komen we op een maandagavond bij elkaar in Parkzicht.
Dan bespreken we de foto’s van het afgelopen club uitje, en
bespreken we het komende uitje.
In het afgelopen kwartaal deed ik mee aan fotografie op
Strijp-S, bloemenfotografie en foodfotografie. In deze Gazet
toon ik een paar foto’s gemaakt tijdens de uitjes met wat
meer uitleg over de foodfotografie workshop.

Foodfotografie is natuurlijk bekend van de tijdschriften waarin
beschreven recepten uitmonden in lekkere gerechten en vaak
begeleid worden door een foto van het gemaakte gerecht.
Enerzijds dient de foto als voorbeeld hoe een gerecht eruit
komt te zien, anderzijds dient de foto ook uit te nodigen om
een gerecht te willen bereiden. Als het gerecht er op de foto
al niet lekker uitziet, wie maakt het gerecht dan?
Waar we echter niet bij stil staan is dat een dergelijke foto de
nodige voorbereiding kost. De kok begint met het verzinnen

van een gerecht, de foodstylist zal het gerecht zo mooi
mogelijk presenteren, de vormgever van het tijdschrift geeft
aan wat voor een formaat foto gewenst is en tot slot schiet
de fotograaf zijn beste plaatje. Beste plaatje? Tja, dan is de
interesse van de Fotodieren gewekt. Kunnen wij dit ook?
Ter voorbereiding van de foodfotografie workshop heeft
de voorzitter een aantal voorbeelden van foodfotografie
opgezocht en die hebben we besproken.
Waarom krijg je bij de ene foto al trek en
bij een andere minder? Waarom vinden
we de ene foto mooi en de andere niet?
Waar ligt dat aan? Het allerbelangrijkste
wat je nodig hebt bij een goede
foodfotografie is de belichting. Verder
bespreken we welke gerechten we gaan
fotograferen. Goede voorbereiding is
het halve werk.
Tijdens de workshop in de studio van
BC Fotografie B.V. op zaterdag 19 maart
jongstleden, zijn de geïnteresseerde
Fotodieren in drie groepen over de dag
verdeeld. Dit geeft eigenaar Johan Bakels
voldoende tijd en aandacht voor elke
groep. Die dag zijn wij als Fotodieren
foodstylist en fotograaf in één.
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Maarten Geers ... over de workshops

De voorzitter heeft alle ingrediënten meegenomen voor de
gerechten. Ja, we dienen het gerechtje wel zelf te maken. Dus
daar begint het teamwork al. Een beetje van dit, een beetje
van dat, ingrediënten snijden, gerecht opmaken. Daarna
de presentatie verzorgen op een mooi bord en een leuke
ondergrond. Tot zover de voorbereiding van het gerecht.

En dan begint het leuke werk om het gemaakte gerecht zo
smaakvol mogelijk te fotograferen. Hierbij maak ik gebruik van
statief met daarop een Nikon D90 digitale spiegelreflexcamera
en een 105 mm macro objectief. We beginnen met een foto
bij natuurlijk licht (zie kleine foto). Ziet er op zich al prima uit.
Vervolgens geven we de foto wat meer sfeer door gebruik
te maken van de aanwezige studio lampen en studio flitsers.
Johan legt uit wat licht doet met de sfeer en we proberen
diverse belichtingen uit. Vervolgens gaan we reflectors
gebruiken om de schaduwen wat zachter te maken. Deze
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inspanning leveren uiteindelijk een smaakvol resultaat (zie
grote foto)

Ben je op zoek naar inspiratie, wil je meer leren van fotografie,
wil je uitleg krijgen over camera gebruik en instellingen, of wil
je je vakantie fotografie op een hoger peil brengen, kom dan
eens kennismaken op de maandagavond bij Fotodier.
De komende tijd zal ik als Fotodier meer in Helmond
fotograferen. De Fotodieren zijn een foto expositie aan
het voorbereiden met het thema “Helmond in Beeld”. De
expositie zal plaatsvinden in de bibliotheek van Helmond in
november van dit jaar. Meer informatie volgt.
Met vriendelijke groet,
Maarten Geers
www.fotodier.nl
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The Continuing Story

De N279

Beste wijk bewoners het is een poosje rustig geweest rondom
de ontwikkelingen betreffende de “Provincialeweg de N279”.
Zoals u mogelijk uit de media heeft mee gekregen is er
voldoende gelobbyd om het onderwerp wederom op de
agenda van de Provinciale Staten te krijgen en deze mensen,
slim als die zijn hebben in dit geval de bal bij de gemeenten op
het bord gelegd.

op vooruitgaan zoals uit de voorspellingen valt op te maken
(een verhoging van de concentraties fijnstof en een verhoging
van de geluidsbelasting). Een voorbeeld van hoe nou net niet
moet is voorhanden de A / N270 die dwars door het centrum
van Helmond gaat. Elke aanpassing van het huidige N279
tracé lijkt dan ook niet wenselijk (een tweede autobaan door
de stad).

Nog voor de 1ste juli moeten de betreffende Gemeenten
met een gezamenlijk voorstel komen betreffende een
plan van aanpak. U zult begrijpen dat dit niet gemakkelijk
zal gaan vanwege vermeende tegenstrijdige belangen. De
Provincie wil zoals is toegezegd beginnen met de aanleg
van de ongelijkvloerse kruisingen. Deze kruisingen moeten
toekomst bestendig zijn en dat betekent dat er op termijn
de ruimte moet zijn om de N279 alsnog 2 maal 2 banen uit
te kunnen voeren als dat noodzakelijk is. Er zijn partijen die
dat momenteel al wenselijk vinden dan wel noodzakelijk.
Afhankelijk van de keuze welke gemaakt wordt heeft dat
nogal wat impact voor de wijken Dierdonk en Helmond-Noord
maar ook niet te vergeten Rijpelberg en Brouwhuis. Wat nu
voorgelegd gaat worden moet dus de komende 30 tot 50 jaar
bestendig zijn.

Gelukkig is ook een meerderheid binnen Helmonds politiek
het er over eens dat een tweede autobaan niet wenselijk is.
Het alternatief is de lange omleiding om Dierdonk en daar
zijn nog meerdere opties mogelijk (zie hiernaast onder),
alhoewel de Provincie in het verleden daar al eens een
voorkeurs alternatief heeft aangegeven (de rode lijn). Met dit
laatste alternatief wordt in ieder geval het lokale verkeer van
het doorgaande verkeer gescheiden en dat zal veel minder
verkeersdruk geven in de beide wijken. Tijdens overleg
tussen de Gemeente Helmond en vertegenwoordigers van
Dierdonk en Helmond-Noord kwam duidelijk naar voren dat
beide wijkraden voorstander zijn van de lange omleiding
bij Dierdonk, wanneer er aanpassingen plaats moeten
vinden aan het huidige tracé. Tijdens het laatste klankbord
groepsoverleg heeft Wethouder De Vries aangegeven dat er in
ieder geval nog overleg zou plaats vinden met de betreffende
wijkbewoners.

Bij een keuze voor de huidige traject betekent het voor
Dierdonk en Helmond-Noord dat de directe aansluitingen
op de N279 bij de Waterleliesingel en de Coenderberglaan
worden afgesloten. Voor beide wijken betekent het een forse
toename van verkeer, zowel naar als van de N279, alsmede het
bezoek aan het centrum van Helmond. (Met enkele plaatjes
is dit mogelijk wat inzichtelijker gemaakt, zie hiernaast boven
2x). In het slechtste geval zou het voor Dierdonk ook nog
betekenen dat er ten koste van een uniek stukje natuur extra
asfalt aangelegd moet worden op minder dan een steenworp
afstand van de Zwanebloemsingel en dan kan er op termijn
ook nog eens een verdubbeling van de N279 plaats gaan
vinden. De leefbaarheid in de beide wijken zal er zeker niet
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Wel is het erg jammer dat de politiek aan geeft over onvol
doende geld te beschikken om een onderdoorgang te creëren
terplaatse van de kruising N270 en de N279, dit lijkt een
gemiste kans. Het wordt wederom een spannende tijd wat
gaat de uitkomst worden? Wij houden u op de hoogte van de
verdere ontwikkelingen.
De plaatjes komen de gemeentelijke presentatie.
René van Lierop.
Wijkraad Dierdonk.
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Bestaand tracé:
een keuze voor het
bestaand tracé heeft
gevolgen voor de
verkeersstructuur
van de stad en heeft
effecten in Dierdonk
en Noord

Bestaand tracé:
een keuze voor het
bestaand tracé heeft
gevolgen voor de
verkeersstructuur
van de stad en heeft
effecten in Dierdonk
en Noord

In rood: de lange
omleiding zoals deze
is in 2014 het als voor
keursalternatief uit
de ProjectMER NOC is
gekomen.
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Toon van den Elsen Beheer b.v.
BOUWBEDRIJF
Kozijnen-Bouw-Onderhoud

Gespecialiseerd in complete kleine & grote verbouwingen
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Onderhoudswerken
Beglazing
Cascobouw
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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
Pag 34 konings voor voorraadbehang.pdf
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bouwbedrijf.kbo@chello.nl
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23:46:23

Tel.: 0492-550202
Fax: 0492-548367

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Altijd

25%

aad behang
rr
o
o
v
p
o
g
Kortin

Konings

voor Verf en Behang

ENGELSEWEG 221A
5705 AE HELMOND
TEL. 0492 - 53 76 93
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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Bijdrage Wijkraad aan buurtactiviteiten
Kent u uw buren, uw buurtgenoten? Of ziet u alleen maar
vreemde gezichten?
Mensen die elkaar kennen spreken elkaar aan, maken een
praatje. Ze geven elkaar een seintje als er iets mis is of als ze
wat hulp kunnen gebruiken. Daarom is het zo belangrijk om
af en toe iets leuks met elkaar te doen, als buurtgenoten.
De wijkraad wil u daarbij helpen door uw buurtactiviteit
financieel te ondersteunen met een bedrag van € 50 per
activiteit.
Wilt u iets leuks organiseren om buurtbewoners bij elkaar
te brengen, zoals een borrel, een hardloopwedstrijd of een
muzikale middag: vraag dan een bijdrage aan. Mail uw verzoek
met een korte toelichting aan: ddmijnbuurt@gmail.com Geef
daarbij aan: de naam en het adres van de contactpersoon en
de naam, het doel, de datum en de locatie van de activiteit.

De wijkraad zal maandelijks, tijdens de voor iedereen
toegankelijke wijkraadsvergaderingen, de ingediende
initiatieven beoordelen en een besluit nemen over financiële
ondersteuning. Natuurlijk zit er een limiet aan het beschikbare
budget, dus ben er op tijd bij.
Namens de wijkraad,
Mirjam van Rooij
Penningmeester

NoNonsens, al moeten staken
Tot onze grote spijt hebben wij
NoNonsens al moeten staken, voordat
het begonnen was.
De reden is dat onze begeleider op de
accordeon een week ervoor
liet weten er tòch niet voor te willen
gaan.
Dat was zéér onverwacht en wij waren
bijzonder teleurgesteld.
Met de belangstellenden die op 7 april
kwamen, hebben we alsnog
een héél gezellige avond gehad en werd
er, ook zonder begeleiding, spontaan
gezongen.
Wellicht zijn er mensen die het initiatief
over willen nemen en dit een nieuwe
start willen geven?
Informatie hiervoor kunt u vragen bij:
H@nny v Rijt tel: 06-12638229

NoNonsens . . . . . . Bedankt.

Gelezen in de Gazet: Donderdag 7 april
de eerste zang-avond, georganiseerd
door enkele enthousiaste bewoners van
Dierdonk.
Ondanks dat mijn vrouw Coby en ik veel
bezig zijn met twee liederentafels en nog
wel eens een zangavond c.q.‑middag
bezoeken dachten wij: Ha dat is leuk,
eens in de maand een zangavondje in
onze eigen wijk.
Dus wij met nog enkele mensen afge
sproken om elkaar bij Parkzicht te
ontmoeten.
Natuurlijk gevraagd of ze ruim op tijd
wilden zijn om zeker te zijn van een
goede plaats.
Enfin, zo ging het. Omstreeks 19.30 uur
ter plaatse. Parkzicht zag er nog erg verlaten uit, maar ....toch even gaan kijken.
We moesten in de grote zaal wachten
en zouden gehaald worden en naar
een kleinere zaal gebracht waar de
zangavond zou gaan plaatsvinden.
Af en toe kwam er een stemmig geklede
jeugdige dame langs en dachten wij: Fijn
zeg, deze avond wordt door jongelui
georganiseerd en dus horen we eens
wat andere liedjes als dat we gewend
zijn.
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Inderdaad werden we opgehaald en
vertrokken naar de zangzaal waar wij
gastvrij werden onthaald met koffie en
cake. Hanny van Rijt en enkele andere
dames en één heer waren reeds in de
zaal aanwezig.
Wij hadden via via wel vernomen dat de
accordeonist er al een punt achter had
gezet, maar je denkt, misschien hebben
ze een oplossing gevonden.
Helaas voor de organisatie was dit
niet het geval. Een nieuwe muzikant te
vinden weten wij uit ervaring, valt om
de drommel niet mee. Zeker niet op zo’n
korte termijn.
Het openingswoord kreeg hierdoor toch
een enigszins triest toontje.
Dat er niet veel bezoekers waren (acht,
waarvan er drie niet eens uit de wijk
waren) dat is gewoon bij iets dat nieuw
wordt gestart. Men moet eerst horen
dat het leuk was en dan gaat het wel
lopen.
Onder het genot van enkele koppen
koffie of thee, werd er even later toch
gezongen.
En…. bij het naar huis gaan waren de
bezoekers het er over eens dat het een
gezellige avond was geweest.
Ook de volgende dag hebben wij met
onze vrienden nog met veel plezier
teruggekeken op vorige avond.
Dus ...... NoNonsens ...... Bedankt.
En wellicht komt er net zoals bij diverse
bedrijven, misschien nog eens een
doorstart.
Coby en Wim Heidt.
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Schoolstraat 25
5761 BV Bakel
Telefoon 0492-343878
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Voor BRILLEN en CONTACTLENZEN
Geopend: dinsdag t/m zaterdag

zijn
drankjes
niet duur

Moederdag bij SKYNS!
Wist je dat er een bijzondere salon en parfumerie in Dierdonk zit? Op
Wallsteijndreef 1 is al 17,5 jaar SKYNS gevestigd. Vorig jaar oktober is
de ruimte verbouwd tot een een prachtige salon mét parfumerie. Een
salon voor heerlijke ontspannende treatments, acné- en anti-aging
behandelingen en waxing. We verkopen de minerale make up van Jane
Iredale en de huidverzorgingsproducten van Dermalogica, Absolution en
Marc Inbane. Daarnaast hebben we parfums van kleine parfumhuizen uit
Europa: natuurlijke, niche geuren die bijzonder zijn en leuk zijn om te
geven: je geeft echt iets unieks. Kom vrijblijvend kijken (en ruiken…) en
laat je eens adviseren. We pakken de producten prachtig in en ruilen is
nooit een probleem! Voor moederdag ontvang je 10% korting op alle
geuren!
22-03-2010 10:32:03

Ik zie je graag in mijn salon,
Yvonne Tel

Wallsteijndreef 1 5709RT Helmond
0492 847248 06 10499033
www.skynshuidcoach.nl
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Moederdagcadeau’s
Olivier komt de school uit lopen met een
envelop in zijn hand. “Mag ik de brief
van je hebben?” vraagt mama. “Nee,
die mag je niet hebben!” roept Olivier.
“Doe niet zo gek. Ik krijg toch altijd de
brieven van school?” reageert mama.
“Deze mag alleen papa lezen,” vertelt
Olivier. Mama laat het maar even zitten
en samen gaan ze naar huis.
Als papa net voor het eten thuiskomt
van zijn werk, rent Olivier naar papa toe.
“Papa, ik heb een brief voor je. Die mag
alleen jij lezen!” zegt Olivier. “Die mag
ik alleen lezen? Waarom mag mama die
dan niet lezen?” vraagt papa. “Lees de
brief maar, daarin schrijft de juf waarom
mama hem niet mag zien,” vult Olivier
zijn verhaal aan. Papa leest de brief en
zegt dan tegen mama: ”Morgen zal ik
Olivier en Martijn naar school brengen.”
“Jij? Waarom zal jij hun wegbrengen?“
vraagt mama. “Dat kan ik je nu niet
vertellen, maar je ziet het binnenkort
wel,” is het antwoord van papa.
Als Olivier op vrijdagmiddag de school
uit komt lopen met een doos, vraagt
mama of ze Olivier moet helpen. Het
antwoord van Olivier is: ”Je mag hem
wel dragen, maar niet in de doos kijken!”
Mama pakt de doos over en zet hem in
de auto zonder te kijken. Als ze thuis
komen, zet mama de doos in de gang.
“Zal ik hem op je kamer zetten of wacht
je liever op papa?” vraagt mama. Olivier
denkt hier even over na en antwoord
dan: ”Ik vraag wel aan papa of hij hem
op mijn kamer zet.”
Het is zondagmorgen. Olivier en Martijn
zijn al vroeg wakker. Als papa ze komt
halen, gaan ze naar beneden om een
ontbijtje voor mama te maken. Olivier
mag geroosterde broodjes maken en
Martijn mag een sinaasappel uitpersen.
Papa pakt ondertussen een dienblad
waarop een roos in een vaas komt en
bestek, bordje en een beker. De beker

is voor de koffie. Terwijl papa koffie
zet, kijkt hij naar Olivier of de broodjes
lukken. Wat ziet papa nu? Olivier en
Martijn zitten de geroosterde broodjes
zelf op te eten! “Het is toch de bedoeling
dat mama die krijgt?” vraagt papa. “Wij
hebben ook wel zin een geroosterd
broodje. Dus nemen we er vast ééntje,”
zegt Martijn. “De volgende broodjes
zijn voor mama!” zegt papa. Als alles
klaar is en een flesje voor Tess warm is,
gaan ze naar boven. Mama heeft Tess
ondertussen uit bed gehaald, want die
is met mama aan het spelen op het bed.
Martijn en Olivier lopen naar hun kamer.
Martijn is eerder terug dan Olivier en
geeft mama het cadeau. Maar voordat
ze kan beginnen met uitpakken, roept
Olivier naar papa. Het is ook zo zwaar
dat cadeau voor mama, dat papa even
helpt met dragen. Als iedereen weer op
bed zit, begint mama met uitpakken. Van
Martijn krijgt mama een zelfgemaakte
broche. “Ik heb die helemaal zelf
gemaakt,” zegt Martijn. “Waarvan is
die dan gemaakt?” vraagt mama. “Van
papier, met verf erover en een speldje
aan de achterkant,” vertelt Martijn.
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heel lang,” vertelt Olivier. “Ik heb dan
wel voor heel lang bloemen op de tafel
staan. Ik vind het echt heel erg mooi,
Olivier. Kom maar gauw hier, dan krijg je
er een dikke zoen voor,” zegt mama.
“En nu ga ik mijn ontbijtje opeten,” wil
mama zeggen. Maar wat komt daar nog
tevoorschijn? Een cadeau! “Do,”roept
Tess. “Krijg ik nog meer cadeaus?”
vraagt mama. “Ja, van Tess krijg je nog
een cadeautje,” zegt Olivier. Van Tess
(en eigenlijk ook van papa) krijgt mama

Daarbij vertelt hij nog dat hij met het
speldje in zijn vinger heeft geprikt, maar
dat het niet pijn deed. Mama vindt het
cadeau zo mooi dat Martijn er een hele
dikke zoen voor krijgt.
Als Olivier zijn cadeau wil geven, neemt
mama eerst een slokje van haar koffie.
Tess ligt ondertussen op het bed
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haar flesje te drinken en dat smaakt
haar zo te zien goed. Olivier mag zijn
cadeau geven en mama is wel heel erg
benieuwd. “Voorzichtig doen, anders
gaat het stuk!” zegt Olivier nog vlug
tegen mama voordat ze begint met
uitpakken. Als mama een stukje papier
weggehaald heeft, roept Martijn: “Dat
zijn bloemen.” “Niet doen,” zegt Olivier.
Olivier wil namelijk dat mama zelf
ontdekt wat er in het papier zit. Als het
papier weg is, ziet mama dat het een
brede vaas van haarzelf is met allemaal
verschillende kleuren bloemen. “Dit
zijn niet alle bloemen hoor. Hieronder
zitten nog meer zaadjes. Zo komen er
elke keer verschillende bloemen op voor

een luchtje. Precies het luchtje wat
mama zo lekker vindt. Na alle cadeaus
eet mama haar ontbijtje op en de rest
gaat zich vast aankleden. Straks gaan ze
namelijk naar oma. Voor oma is het ook
moederdag en mama heeft voor allebei
de oma’s een plantje gekocht.
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Kleurplaat
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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.

Datum:

09-12-15

Bernhardstraat 15
Bakel
WIN EEN KLEED!

PROEF GRAAG ZO SPOEDIG MOGELIJK
N A.U.B.

Akkoord

Akkoord na correctie

Op

Datum:

Datum:

Naa

Handtekening:

Handtekening:

Fun

Postbus 1343, 5602 BH Eindhoven, T 040 264 23 05, F 040 246 90 70, verkoopadv@suurlandoutdoor.nl, www.suurla

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

Uw
schoonheidsspecialiste

Schoonheidssalon

yentill

Aanbieding

Juni, Juli en Augustus 2016

Willy van Duren
Kalmoesbeek 13
5709 PV Helmond

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

www.smitsensmits.nl

*vraag naar de voorwaarden
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Braaksestraat 1
5709 JC Helmond
0492 - 529404
info@smitsensmits.nl

Rugbehandeling, scrub,
reiniging van de huid en massage
40 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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Tennissen in Dierdonk Open Toernooi!
Van 11 juni tot en met 19 juni 2016
vindt alweer het 16e Open Dubbel
Zomer Toernooi van de Tennis vereni
ging Dierdonk plaats. Speel je tennis
en ben je lid van de KNLTB dan nodigen
we je van harte uit om je in te schrijven
voor dit toernooi.
We spelen op Advantage Red Court
banen, een ondergrond die veel lijkt op
gravel. Het toernooi zelf is toegankelijk
voor ieder KNLTB lid, maar iedereen
is natuurlijk van harte welkom om de
spelers aan te moedigen, de sfeer op
het park te komen proeven of gewoon
lekker in het juni-zonnetje een mooie
wedstrijd te bekijken onder het genot
van een drankje en een hapje.
Er wordt gespeeld in heren dubbel,
dames dubbel en gemengd dubbel op
niveaus 3 t/m 8. Vooral in het finale
weekend op 18 en 19 juni zijn er leuke
en spannende wedstrijden te zien. Heb
je interesse om mee te doen, of heb
je altijd al een tennistoernooi willen
spelen, schrijf je dan in via www.
toernooi.nl (zoek naar toernooi T.V.
Dierdonk). Er wordt naar gestreefd
om in poules te spelen, zodat je altijd
meerdere wedstrijden tennist. Het
inschrijfgeld voor dit open toernooi
bedraagt 8,50 euro en inschrijven kan
tot zondag 29 mei.
Naast het Open Zomer Toernooi orga
niseert T.V.Dierdonk ook een Open
Winter Toernooi, dit vindt in oktober
plaats.
Hopelijk tot ziens op ons tennispark.

Open toernooi commissie T.V. Dierdonk:
Erik Melssen, Hannie Kusters, Karin van
der Steen, Edward van Seumeren en
Carine van Vuure
Adres: Dierdonkpark 2
E-mail: opentoernooi@tvdierdonk.nl
web: www.tvdierdonk.nl

Jibb tijdens de meivakantie
Lekker naar buiten met JIBB tijdens de
meivakantie!
In samenwerking met AtH zijn er op 4
mei de Helmondse kampioenschappen
atletiek. De jaarlijkse Straatvoetbaldag
is weer op 5 mei op de markt. Meiden
die na 5 mei nog niet genoeg hebben
van voetbal kunnen op 6 mei mee doen
aan de meidenvoetbaldag.
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Maar er is nog iets nieuws. JIBB’er Anjo:
”We zijn de afgelopen weken druk in
voorbereiding geweest met een aantal
nieuwe collega’s, junior JIBB’ers.
7 kinderen hebben voor ons een acti
viteit georganiseerd op dinsdag 3 mei.
Ze hebben een fantastische Wipe-Out
georganiseerd op Berkendonk. Dat
wordt misschien wel het hoogtepunt
van de vakantie.”
Voor meer informatie en aanmelden
www.jibbhelmond.nl
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Nieuws van onze wijkagent:
Afgelopen periode mogen we spreken
van een rustige tijd qua incidenten
en misdrijven in de wijk. Naast een
viertal autoinbraken, hieronder nader
beschreven werden er nagenoeg geen
aangiftes van strafbare feiten gedaan.
Overlast situaties, problemen in een
relatie of burengeschillen zijn uit geen
enkele woonwijk weg te denken dus ook
niet uit Dierdonk. Ondanks een enkel
incident van dien aard is prettig om te
constateren dat het rustig wonen is in
Dierdonk.
Airbags en stuurwiel doel van inbrekers
Airbags en navigatiesystemen vormen
voor auto inbrekers een goede buit. In
2015 was het in Dierdonk 25 keer raak.
In 2016 werd er tot op heden 4 keer
aangifte gedaan van diefstal uit/af auto.
De politie roept inwoners van Dierdonk
dan ook op om direct 112 te bellen bij
verdachte omstandigheden.
In de nacht van dinsdag 22 maart 2016
werd er bij 4 auto’s ingebroken in
Dierdonk. ’s Ochtends vroeg ontdekt de
eigenaar van een auto op de Sanden
burglaan, dat er is ingebroken in zijn
voertuig. Een raam is ingeslagen en uit
de auto is het stuurwiel weggehaald.
Het blijkt niet de enige auto in de buurt
te zijn geweest, in deze nacht werden er
maar liefst vier auto’s opengebroken in
Dierdonk. Bij die 3 auto’s die geparkeerd
stonden bij woningen op de Dierdonkse
heide werden eveneens sturenwielen
en navigatie systemen gestolen.

Verdachte situatie - Bel de politie
Autokraak is voor de politie een moeilijk
aan te pakken delict. Het openbreken
en stelen is een kwestie van minuten,
terwijl de inbraak of diefstal vaak
een paar uur later wordt ontdekt. Op
autodieven rechercheren of ‘posten’, om
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ze op heterdaad te kunnen betrappen
is een kostbare en tijdrovende zaak,
waar je ook nogal wat geluk mee moet
hebben.
Veel mensen twijfelen nog te vaak om
de politie te bellen, terwijl de politie
juist veel succesvoller kan zijn na een
snelle tip. Veel aanhoudingen vinden
plaats omdat een buurtbewoner, een
honden-uitlater of een alerte getuige de
boel niet vertrouwt en belt.

Bewustwording
Voor autokrakers is het nog altijd een
zeer aantrekkelijke bezigheid om au
to’s open te breken. Vaak worden
er waardevolle spullen in een auto
achtergelaten, zoals: laptops, smart
phones, dure zonnebrillen, elektrisch
gereedschap, rijbewijzen, bankpasjes,
geld en leren jassen. En voor dure on
derdelen, zoals navigatieapparatuur
en airbags is een afzetmarkt. De politie
onderneemt allerlei initiatieven om de
inbraken een halt toe te roepen, maar
het belangrijkste is om inbraken te voor
komen. Natuurlijk moet je met je vin
gers van andermans spullen afblijven,
maar het is ook belangrijk om het voor
dieven onaantrekkelijk te maken om in
auto’s in te breken. Iedereen heeft daar
een verantwoordelijkheid in. Niet in de
laatste plaats de bezitters van auto’s zelf.
Mobiele bendes
Het zijn niet alleen de lokale crimi
nelen (vaak veelplegers en/of drugs
verslaafden) die in auto’s inbreken. Vaak
gaat het om criminele bendes, waarvan
sommigen afkomstig uit Midden-en
Oost-Europa, die jaarlijks voor miljoenen
uit auto’s stelen. Deze zogenaamde
‘mobiele bendes’ plegen vooral veel
voorkomende criminaliteit, zoals voer
tuigcriminaliteit, winkeldiefstal en zak
kenrollerij. Mobiele bendes zijn lastig te

pakken te krijgen. Een groep criminelen
rijdt naar een plaats en breekt daar in
in auto’s of woningen. Binnen enkele
minuten zijn ze weer verdwenen. Vaak
nog voordat iemand het in de gaten
heeft.
Landelijk speerpunt
De Minister van Veiligheid en Justitie
beloofde aan de kamer een hardere
aanpak van mobiele bendes in heel
Nederland. De minister wil een integrale
aanpak waaraan de politie een bijdrage
levert. De aanpak is ondermeer gericht
op het identificeren, het verstoren
en frustreren van mobiele bendes in
Nederland.
Meer weten over bijvoorbeeld auto
inbraken en preventietips? Op de web
site politie.nl bij het onderwerp Thema’s
vindt u informatie over uiteenlopende
onderwerpen en krijgt u waar nodig
preventietips.
Meldingen,klachten vragen over het
vissen in Dierdonk?
Hiervoor belt u niet de politie maar een
van de onderstaande nummers:
• Tijdens kantooruren: Sportvisserij
Zuidwest Nederland: Tel. 0162-687260
• Buiten kantooruren en urgente mel
dingen: NVWA telefoonnummer: Tel:
(0900) 03 88 - 24 uur per dag.
Buurt WhatsAppgroepen
in Dierdonk
Wilt u een whattsApp
groep oprichten en
een oproep doen aan
medebewoners in uw
wijk? Stuurt mij dan een mail via
francisca.kamphuis@politie.nl en ik
help u verder met de opstart hiervan.
Uw wijkagent, Francisca Kamphuis
Contact wijkagent
francisca.kamphuis@politie.nl

Nieuwsblad voor Dierdonk
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Een sfeervolle paasviering op bs Dierdonk

Het is al even geleden dat de Paasdagen
voor de deur stonden. In de weken voor
Pasen zijn de leerlingen van basisschool
Dierdonk bezig geweest rondom het
thema ‘vergeet me niet’. Iedere klas
heeft bij dit thema stil gestaan, er is
over gesproken, getekend, gedicht en
geknutseld.
Tijdens de Paasviering op Goede Vrijdag
heeft iedere groep iets laten zien rondom dit thema. Ook
werd de viering sfeervol geopend en afgesloten met ons
schoolorkest. Met een goed gevoel kijken we terug op deze
sfeervolle viering.
Schoolorkest, door Fleur en Zita uit groep 8 en groep 6
Wij zijn Fleur (groep 8) en Zita (groep 6) en we speelden allebei
in het schoolorkest, met nog een aantal andere kinderen.
Fleur speelde klarinet en Zita piano. We hadden gerepeteerd
met de muziekleraar, meneer Willem. Na een aantal repetities
was het zover: de Paasviering.
We werden verdeeld in twee orkestjes. Het 1e orkestje bleef
de eerste twee vieringen. En orkestje 2 bleef de laatste twee
vieringen. Fleur was de orkestleider en zat bij beide orkestjes.
Zita zat in orkest 2. Het was wel lang wachten, want we
mochten voor de viering spelen en erna. We speelden het
liedje Eitje. Het was een heel leuke, muzikale ochtend.

Brief aan oma, door Nik uit groep 4-5C
Lieve Oma,
Het is altijd leuk om bij jou op bezoek te komen. We doen dan
van alles: kaarten, naar het bos, andere spelletjes en nog veel
meer. Ze doet ook heel veel voor ons. Ik wil haar bedanken
voor alles wat ze doet.

Gedicht, door Guusje uit groep 8a
Omdat haar oma ook gedichten schreef, heeft Guusje uit
groep 8a ook een gedicht voor oma geschreven:

Gedicht, door Imke uit groep 4-5C
Sonjalie was mijn konijn
Nu is ze dood dat is niet zo fijn
Ze heeft papa ooit gekrast dat deed pijn
ze was bruin en heel lief
ik gaf haar snoep dat was lekker
Nu heb ik Doenya dat is een hamster
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LENTE ACTIE
actie verlengd tot 1 juni

Geen inschrijfgeld
Gratis 2 maanden extra
Gratis 6 maanden squash
Bij afsluiting van

Jaar onbeperkt fitness

Vanaf

OF

€ 16,90 per maand

Jaar onbeperkt fitness en groepslessen
Voor slechts

€ 26,90 per maand

Aanbieding geldig tot 1 juni 2016. Betaling per maand. Voorwaarde: U was in de maanden april en mei 2016 geen lid van Citadel.

Rivierensingel 90 (Brouwhuis)
Helmond
0492 - 517180
www.sportcitadel.com
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Squash, Fitness, Sportmassage,
Spinning, Steps, Zumba, Powerkick,
Body lift, Functionele training,
XCORE, Robotmassage, Fysiotherapie,
DéDé Danceballet, TaeKwon-Do
23-4-2016 12:51:03

Medi-Seinen: “Marijke ”
nieuws vanuit Medisch Centrum Dierdonk
Denkend aan lippen, dan kom ik toch
min of meer automatisch bij Maria
Catharina Pietronella Helwegen, beter
bekend als Marijke Helwegen terecht.
Ik mag toch van harte hopen dat u haar
kent. Onze nationale “botox-koningin”
en icoon van de plastische chirurgie.
Marijke zelf doet daar helemaal niet
moeilijk over. Zowat elk lichaamsdeel
is opgespoten; zo ook haar lippen. Wie
kent niet haar gevleugelde uitspraak
“lipjes getuit en borstjes vooruit”. Wat
kan ik verder nog meer vertellen over
Marijke; dat is lastig, heel lastig.
Graag wil ik met u spreken over een
koortslip.
Een koortslip is een infectie van de huid
op of in de buurt van de lippen. Er ont
staat een plekje dat jeukt, brandt of pijn
doet. Het plekje zwelt op, wordt rood en
er ontstaan kleine blaasjes. Na enkele
dagen drogen de blaasjes in, en ontstaan
er korstjes. Na ongeveer een week is de
lip weer genezen. Een koortslip komt
vaak terug, meestal op dezelfde plaats.
Een koortslip wordt veroor
zaakt door het herpesvirus dat in het
vocht van de blaasjes zit. Het herpes
virus is besmettelijk, en kan zich onder
andere via knuffelen en kussen ver
spreiden. Het eerste contact met het
virus vindt meestal plaats tijdens de
kleuterleeftijd. De infectie geneest, maar
het virus verdwijnt niet uit het lichaam

en blijft sluimeren in de zenuwcellen
van de huid. Het herpesvirus kan telkens
opnieuw een koortslip veroorzaken.
Zonlicht, koorts, een verminderde weer
stand, menstruatie of stress kunnen het
virus activeren.
Een koortslip is lastig en pijnlijk,
maar kan zelden kwaad. Een koortslip is
wel besmettelijk. Het herpesvirus dat
in de blaasjes zit, kan door zoenen of
na aanraking met de vingers worden
overgebracht. Pas als de blaasjes zijn
opgedroogd, kan er geen virus meer
worden overgedragen. De blaasjes ge
nezen vanzelf, zonder littekens, maar
kunnen af en toe terugkomen. Baby’s
kunnen wel ernstig ziek worden na een
contact met het herpesvirus. Knuffel
dus nooit een baby wanneer u een
koortslip heeft.

Ga naar uw huisarts als de blaasjes
na twee weken nog niet weg zijn of
wanneer de infectie zich uitbreidt. In
dit laatste geval zijn er bacteriën in de
blaasjes gekomen. Dan is behandeling
door uw huisarts noodzakelijk.
Weet u wie ook uiterst mar
kante lippen heeft, maar dan wel van
nature. Mick Jagger, het boegbeeld van
de Rolling Stones!
Graag tot een volgende keer, en moge
het u tot die tijd meer dan goed gaan
Math. Strijbos,
huisarts medisch centrum Dierdonk.
Ook te volgen op twitter: @mathstrijbos

Wat u er zelf aan kunt doen. Raak de
blaasjes niet aan. Was regelmatig uw
handen, zeker wanneer u de blaasjes
per ongeluk toch heeft aangeraakt. U
kunt proberen te voorkomen dat u op
nieuw een koortslip krijgt door een goed
beschermend zonnebrandmiddel te
gebruiken voor uw lippen. Zorg verder
voor een goede weerstand, gezonde
voeding, voldoende lichaamsbeweging
en genoeg nachtrust. Sommige mensen
vinden het prettig om bij een koortslip
vaseline of zinkolie op de lippen te
smeren.

Avondwandelvierdaagse, hoe lang nog?
Van 25 t/m 28 Mei 2016 wordt de 57e Avondwandelvier
daagse Helmond georganiseerd voor alle inwoners van
Helmond en omstreken.
Zoals ieder jaar kan er weer voor gekozen worden om 4 dagen
achter elkaar 5, 10 of 15km te wandelen door de mooie
omgeving van Helmond met de start op een van de vier over
de stad verdeelde startbureaus, bij de Speeltuin Leonardus
in de Leonarduswijk te Helmond, bij de Sporthal Polaris in
Mierlo-Hout, de Blokhut bij de Oude Toren in Stiphout en het
wijkhuis “de Brem” in de wijk Rijpelberg.
Aansluitend aan de vier wandeltochten wordt op zater
dagmiddag gezamenlijk met alle deelnemers vanaf de
Lorentzstraat naar Boscotondo de bloemenintocht gelopen
volgens een geplande route.
Vanwege de steeds hogere eisen die de overheid stelt aan
evenementen en de terugloop van beschikbare vrijwilligers
lopen ook wij als organisatie van de Wandelvierdaagse Hel
mond tegen de grenzen van onze mogelijkheden aan. Op het
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moment is het zelfs nog niet zeker of de Wandelvierdaagse op
het startbureau Leonardus speeltuin dit jaar wel door kan gaan
in verband met de beschikbaarheid van verkeersregelaars.
Ook is het organiserend comité al enige jaren onderbezet
waardoor te veel taken door te weinig mensen uitgevoerd
dienen te worden. Als er zich in de komende tijd geen extra
vrijwilligers aanmelden zal de Wandelavondvierdaagse de
komende jaren in moeten krimpen of helemaal ophouden te
bestaan.
Hierbij dan ook een OPROEP VOOR VRIJWILLIGERS voor met
name de organisatie en verkeersregelaars voor het start
bureau Speeltuin Leonardus. Aanmelden kan via de mail
secretariaat@wandelvierdaagsehelmond.nl, of rechtstreeks
via de contactpersoon van het betreffende startbureau
Voor meer informatie : www.wandelvierdaagsehelmond.nl
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Al 90 jaar uw vertrouwde
witgoedspecialist

INBOUW
KOELER

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.

• energieklasse A++
• nismaat 88 cm
• inhoud 155 liter
• deur-op-deur montage
• glazen legplateau’s
• digitale temperatuurinstelling
• LED binnenverlichting
• KRIE 2883
883

589,-

499
,euro

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

A++

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

0492 - 51 78 61
•
•
•
•
•

Ook voor particulieren!

Cijnsbeemden 2, 5706 NP Helmond
Mobiel: 06-29574376, E-mail: info@deinstallatieman.nl

Puincontainers
Afvalcontainers
Zandcontainers
Opslagcontainers
Inboedelcontainers

INVESTEER NU
IN DUURZAME ENERGIE
plaats de Elga warmtepomp

·��Plaats de Elga Hybride warmtepomp naast u huidige cv ketel
· Universeel, langs u huidige cv ketel te monteren
· Gasbesparing tot wel 60% p/jaar
· Snelle Terugverdientijd
· Ook koelen in de zomerperiode mogelijk
· Ideaal icm met vloerverwarming of convectors
· Goed voor het milieu, minder C02 uitstoot

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

tot w

€ 2.00el
0,subsid
iereg

Vestigingen in:
Helmond – Someren – Aarle-Rixtel – Eindhoven
Fax: 0492 – 51 65 95
www.vanbreecontainers.nl
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WWW.VANDUPPEN.NL
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ERKEND
INSTALLATEUR

www.deinstallatieman.nl
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Scouting Paulus: RSW 2016 - deel 1

Zoals ieder jaar doen ook dit jaar de
Scouts van Scouting Paulus weer mee
aan de Regionale Scouts Wedstrijden.
In 2016 nemen de 4 patrouilles van
Paulus het op tegen maar liefst 32
andere patrouilles van andere groe
pen uit de regio. De wedstrijden vinden
plaats op 15-16-17 april bij de zand
bergen in de Stiphoutse bossen
Thema
Vanuit Scouting Nederland wordt er
altijd een thema besloten wat de rode
draad is door het gehele weekend.
In 2016 gaat het over duurzaamheid en
is het thema ‘De Toekomstboom’. Een
patrouille scouts vindt een mysterieuze
capsule met een noodkreet uit een
andere dimensie. Die zendt hen op een
bijna onmogelijke zoektocht naar de
toekomstboom die verantwoordelijk
lijkt voor al het leven op aarde. Hun
doel is om koste wat het kost de boom
te beschermen, maar hier maken ze lang
niet altijd vrienden mee...
De patrouilles krijgen ook de opdracht
om in het thema knutselwerken te
maken voor de decoratie van hun tent,
keuken en dergelijke. Bij het knutselen
staat deze boom natuurlijk centraal. Ze
hebben van te voren bedacht hoe je van
duurzame materialen een mooie boom
kunt bouwen.
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De patrouilles van Scouting Paulus
Dit jaar gaat Scouting Paulus maar liefst
met 4 patrouilles naar de RSW. 2 dames
patrouilles en 2 heren patrouilles.
Hieronder de kinderen in de patrouilles:
De Green Peas: Bren (PL), Jasper (APL),
Martijn, Brennan, Thanh Dat, Job
De Recycle rovers: Robin (PL), Dirk
(APL), Romeijn, Raph, Jeroen K
De Teleboompjes: Ingrid (PL), Destiny
(APL), Djoeni, Yara, Laura
De duurzame Beertjes: Maud (PL),
Sterre (APL), Eline, Marijke, Jennifer,
Jasmijn
PL= Patrouille Leider, APL= Assistent
Patrouille Leider.

Op 3 april hebben ze nog een dag alles
goed geoefend en ze zijn er helemaal
klaar voor.
Vervolg en verloop wedstrijden
In de volgende editie vertellen we jullie
hoe de wedstrijden gegaan zijn, wie de
winnaar is geworden.
Kun je hierop niet wachten?? Volg ons
dan op facebook of volg de RSW op de
facebook pagina van Scouting Regio
Helmond.
www.scoutingpaulus.com
www.facebook/scoutingpaulushelmond
info@scoutingpaulus.com

De voorbereidingen
Sinds januari zijn de zich al druk aan
het voorbereiden. Ze hebben 4 groeps
avonden besteedt aan het leren van een
tent goed opzetten, de tochttechnieken,
het sjorren van een stevige keuken
en de knutselopdrachten. Ze hadden
erg veel goede en grote ideeën voor
het knutselen waardoor dit niet in één
avond kon maar ook afgemaakt werd op
een zondagmiddag.
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Sigma

Sikkens

Wijzonol

*Actie geldig t/m 30 Juni 2016
Mierloseweg 86, Helmond, Tel.: (0492) 53 50 66, www.driessendeverffabriek.nl

~APPLAUSE PRODUCTIONS~
Arcenlaan 22, 5709 RA, Helmond, 0492-556531,

06-13428098

www.apverhuur.nl

"ALLES VOOR EEN COMPLEET FEEST TEGEN ZEER SCHERPE PRIJZEN"

Zomaar een greep uit ons grote assortiment……
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3,5 meter: €.35 / 4,5 meter: €.45

GENIETEN VAN VERSE
(ON)GESCHILDE ASPERGES
Ook voor eieren, ham, sausjes, gekozen wijn & bier voor
bij asperges. Huisgemaakte aspergesoep, aardbeien enz.
En natuurlijk voor een (moederdag-) cadeautje!

CM

MY

Ma. t/m za. 9.00 – 18.00 uur, Zo. 10.00 – 14.00 uur

CY

CMY

K

Partytenten: 3*3, 3*6, 4*4, 4*8

Tuindersbedrijf Schalk
Nuijeneind 18 - BAKEL
Hans & Monique van Lierop
Muizenhol 4 - BAKEL

Tenten, Statafels, Tafels, Stoelen, Barkrukken, Verlichting, Bestek, Serviesgoed, Glaswerk, Manden,
Warmhoud, Rode Lopers, Afzetpaaltjes/-Koorden, Marktkramen, Opblaasbare Abrahams & Sarah's,
Springkussens, Skytubes, Serveerschalen, Verwarming, Decoratie, Verkoop, Koffie & Thee, etc., etc.
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WWW.ASPERGESBAKEL.NL
Facebook: Asperges Bakel
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Jeugdprijspuzzel. Win een boekenbon!
Afgelopen maand hadden we het ORANJE puzzelrondo.
Kennenlijk was deze wat moeilijk, vandaar dat we even
de oplossingswoorden laten weten. 1. kroon, 2. ouden,
3. neven, 4. icoon, 5. negen, 6. gezin, 7. spion, 8. trein, 9.
rozen, 10. onzin, 11. oasen, 12. noten. Dit resulteerde in de
oplossing “KONINGSTROON”. Deze keer maar 9 inzendingen
waarvan 1 zonder verdere gegevens, waardoor deze uitviel
voor de loting. Er waren weer 3 prijzen te verdelen. Uit de
goede oplossingen heeft Jan van Duren, secretaris van de
wijkvereniging 3 prijswinnaars getrokken die op 20 april een
boekenbon van de Ganzeveer, in ontvangst genomen hebben.
Op de foto’s hieronder de gelukkige prijswinnaars .

Een moederdag/vakantie woordzoeker.
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De woorden

Jelmer van Hoof, Lisa van der Burgt en Kyan Kuijpers

Van Harte Gefeliciteerd

Doe jij ook mee?

Niet gewonnen, of niet meegedaan dan krijg je deze maand
een nieuwe kans. Deze maand hebben we een “moederdag/
vakantie woordzoeker“, met een knipoog naar de meivakantie
en naar moederdag. Streep de woorden weg van links naar
rechts van rechts naar links, van onder naar boven van boven
naar beneden, schuin naar boven of beneden enz. Heb je
alle woorden weggestreept vul dan in de lege vakjes de
overgebleven letters in dezelfde volgorde in. Dit is de oplossing.

Waar moet de oplossing naar toe?

3 LETTERS
VRIJ
ZEE
ZON
4 LETTERS
AUTO
CAFÉ
TENT
5 LETTERS
BRUIN
HOTEL
TREIN
6 LETTERS
BAGAGE

BIKINI
CAMPER
CHALET
DUIKEN
KOFFER
LUIFEL
VERLOF
WARMTE
7 LETTERS
CAMPING
CARAVAN
RUSTTIJD
TOERIST
UITGAAN

8 LETTERS
AFTERSUN
DUIKBRIL
FLANEREN
GENIETEN
KAMPEREN
PASPOORT
TOLWEGEN
9 LETTERS
GRONDZEIL
SNORKELEN
UITRUSTEN
UITSTAPJE
VLIEGREIS

VLIEGVELD
10 LETTERS
RESERVEREN
SNIPPERDAG
TOURINGCAR
11 LETTERS
STRANDLAKEN
12 LETTERS
VAKANTIEHUIS
14 LETTERS
REISDOCUMENTEN

De oplossing

Oplossing doodles spelletjespagina 19

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.
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: Woensdag

Gazet mei 2016
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Mei 2016 in het Annatheater
Vanaf woensdag 18 mei:
ACTEERLESSEN VOOR VOLWASSENEN
Traditiegetrouw geeft het Annatheater
in het najaar en in het voorjaar een
acteertraining aan volwassenen.
In de voorjaarcursus die op woens
dag 18 mei begint worden de basis
vaardigheden van het improviseren
getraind. Je experimenteert met samen
spel, het verzinnen van personages
en het bedenken van scènes. Je leert
om met een open houding en zonder
vooropgezet plan in een spelsituatie te
stappen.
Er worden 6 lessen gegeven t/m 29 juni.
Op woensdag 18 mei kun je gratis de 1e
les volgen om te kijken of het iets voor
je is.
Data en tijd gratis proefles:
woensdag 18 mei van 19.45 tot 21.30
uur.
Voor meer informatie:
Lavínia Germano, telefoon: 0492547573/06-44369288
e-mail: laviniagermano@annatheater.nl
www.annatheater.nl, rubriek cursussen.

Zaterdag 21 en zondag 22 mei:
Leerlingen van Bewegingsexpressie
Christel Koolen presenteren:
“Uit het leven van een Oger”
Een eigen bewerkte productie waarin
en dans en spel samen worden gebracht
door leerlingen Bewegingsexpressie in
de leeftijd van 3,5 tm 62 jaar.
Data en tijd:
Zaterdag 21 mei: 13.00 en 16.00 uur
Zondag 22 mei: 13.00 en 16.00 uur
Voor meer informatie: Christel Koolen,
tel. nr.: 06-42557386

Zondag 29 mei - Say no More met
Musicals in Concert
Musicalkoor Say no More bestaat uit
studenten van de Fontys Musicaltheateropleiding en professionals. Muzikaal
leider is Jack Breikers, hoofdvakdocent
Zang aan de Fontys Academie voor
Muziek- en Musicaltheater. Say no More
werkt op projectbasis; de samenstelling
is ieder jaar anders. Dit jaar worden er
songs gezongen uit oa Frozen, Soldaat
van Oranje, Foxtrot, The Adam’s Family
en Rudolph.
Aanvang: 14.30 uur
Voor meer informatie: www.facebook.
com/saynomoremusicalsinconcert

Het Annatheater is gelegen op 1
minuten loopafstand van het NS-station
Helmond.
Het adres is Floreffestraat 21a,
Helmond. Telefoon: 0492-475255
info@annatheater.nl
www.annatheater.nl
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Zomaar een dagje: Dierenkliniek Brouwhuis

‘Pechvogels en andere
bijzondere dieren’
Hoe goed je als eigenaar ook op je
huisdier let, soms zit een ongeluk
toch in een klein hoekje. Met name
honden kunnen een talent hebben om
in de problemen te komen door in hun
enthousiasme te onvoorzichtig te zijn.
De schade is niet altijd direct te zien,
maar kan vergaande gevolgen hebben.
Het eerste pechvogeltje is Pedro, een
hond van middelbare leeftijd die zich
nog voelt als een jonge hond. Net als
vele collegahonden houdt Pedro ervan
met stokken te spelen. Uren kan hij
rennen en slepen met de takken. Zijn
hele leven is dit ook gewoon goed
gegaan en bij velen zal er ook nooit
wat gebeuren, maar zo niet bij Pedro.
Aangezien deze editie over pech gaat,
kunt u het misschien al raden, deze ene
keer ging het fout.

Tijdens het spelen brak de stok en
verslikte Pedro zich erin. Hij heeft toen

gekokhalst, maar de eigenaren hebben
verder niets te zien. De wandeling werd
afgemaakt en Pedro liep weer mee.
Maar eenmaal thuis had Pedro geen zin
in iets lekkers en wilde ook geen slokje
water. Normaal had hij wel dorst als hij
zo’n stuk gerend had. Dit keer zat hij er
maar een beetje sip bij. Dan toch maar
even controleren! Eenmaal op tafel
was Pedro de meest geduldige patient.
Ik kon gewoon in zijn keel kijken en hij
werkte heel mooi mee. Diep in zijn keel
zag ik een klein krasje zitten, dus dat leek
mee te vallen. Maar van wonden door
stokken weten we dat we altijd even
verder moeten kijken dan het eerste
gezicht. Dus ondanks zijn makkelijke
gedrag moest hij toch even slapen.
Niemand vind het leuk om een vinger
zo diep in de keel te krijgen. Eenmaal in
slaap kon ik veel beter kijken en voelen
of er geen splinters meer zaten. En daar
was het: naast het strottenhoofd zat een
groot gat in het zachte gedeelte van de
keel.
Dat bewijst maar weer, verder kijken
loont. Er zijn geen belangrijke delen
geraakt, dus Pedro heeft veel geluk
gehad. De wond is schoongemaakt
en Pedro kon met wat pijnstilling en
antibiotica naar huis, hechten was in dit
geval niet nodig. Wonden in de mond
genezen gelukkig snel en inmiddels is
Pedro weer helemaal de oude. Volgende
keer toch maar een balletje?

van straat, dus zou ze iets verkeerds
gegeten hebben? Soms kunnen honden
weleens hun speeltjes stukbijten en
delen inslikken, maar al het speelgoed
was heel en er miste niets. Het was niet
meteen voelbaar, maar bij de controle
was het raak. In de buik was een harde
bult te voelen. Er werd een röntgenfoto
van de buik gemaakt, maar hierop was
geen duidelijke oorzaak te zien. Dat
het haar in de weg zat was echter wel
duidelijk, dus moest ze geopereerd
worden. Eenmaal op de operatietafel
worden alle darmpjes en organen na
gelopen om de oorzaak te vinden. Ver
hoefden we niet te zoeken, de bult
kwam al vrij snel bovendrijven, er zat
toch wat vast in de darm. Na de darm te
hebben geopend werd de boosdoener
zichtbaar, het bleek een perzikpit!
Zo is weer te zien, een ongeluk zit in een
klein hoekje. Lady liep altijd aan de lijn
en wordt goed in de gaten gehouden,
maar soms kunnen honden bliksemsnel
toch iets van straat pakken, zonder dat
de eigenaar er erg in heeft. Nu dat ze de
pit kwijt is, voelt Lady zich meteen een
stuk beter. Haar eetlust is terug en ze
kwispelt weer. Nu is het afwachten hoe
de darm gaat genezen. We wensen haar
veel beterschap en een voorspoedig
herstel!

Het volgende hondje met ongeluk,
Lady, is nog maar recent hier geweest.
Deze jongedame had last van braken
en ze wilde niet eten. Diarree had ze
niet, maar eigenlijk had ze ook al even
niet meer gepoept. Ze at wel eens wat

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

Evianne Drijver,
Dierenarts Dierenkliniek Brouwhuis

Kievietleed in de Bakelse Beemden
In het mooie ontwikkelde meanderende stroomgebied van de
Bakelse Beemden is het blijkbaar goed toeven voor de kievit.
Een kievit paartje heeft zich in dit gebied genesteld met een
aantal eieren in het nest als resultaat.
Afgelopen week is een van onze vogelwerkgroep-leden met
zijn telescoop eropuit getrokken om o.a. het kievitsnest en het
kievitspaartje van een afstandje te volgen. Helaas voltrok zich
voor de ogen van dit vogelwerkgroep-lid door de telescoop
een klein ‘drama’ : Een loslopende hond, wat daar NIET mag,
had het nest ook gevonden en de eieren kapotgebeten en
opgegeten!

Gazet mei 2016

Pag 31 - (05) Dierenkliniek 189.indd 31

Het jaar van de Kieviet
Zoals jullie weten is het dit jaar ‘Het jaar van de Kievit’, omdat
het niet zo goed gaat met de kievit. Des te jammer is het, dat
er dan op deze manier, een aantal kieviten verloren gaat. Het
had voorkomen kunnen worden!
We hopen maar dat deze kievit voor een tweede legsel gaat
en dat deze dan niet ‘geplunderd’ wordt.
Stephan Meijer,
Coördinator Vogelwerkgroep De Zwaluw IVN Helmond.
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MINIGRAVER VERHUUR
M.VERHOEVEN
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Voor spitten van tuinen, Uitgraven van vijvers, zwembad
en diversen grondwerken.
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Ook een minigraver van 70 cm breed.
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Hooieeuwsels 10 5761 DC Bakel Tel: 06 53382407

Verse asperges,
ook geschild en verpakt
aardbeien en eieren

pag 34 edwin raats juli 2012.pdf

Alle reparaties aan uw ﬁets vakkundig
uitgevoerd, maak een afspraak:
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Ook verkoop van 2e hands ﬁetsen.
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ma-zo versautomaat 8.00 uur tot 22.00 uur.

BenB 4 foto_s 40 jaar gazet 190 x 67.pdf

19-6-2012

FIETS REPARATIES

ma-za winkel 8.30 uur tot 18.00 uur

Fam. Verhoeven-Martens
Weg naar Bakel 3
Tel. 0492-524469
(bij de rotonde)
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 0492 - 55 94 28 / 06 - 481 91 606
Edwin Raats
Damhertlaan 27
Helmond - Brouwhuis
Gratis haal- en brengservice voor Dierdonk!
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laat u verrassen in onze prachtige showroom
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EEN VERTROUWD ADRES VOOR HET

MY
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PLAATSEN OF LEVEREN VAN

CMY

K

COMPLETE BADKAMERS EN TEGELVLOEREN
Mierloseweg 288
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De hobby van … de fam. Verhoeven- Martens
Elke maand vragen we een van de
mensen achter de advertenties in
ons wijkmagazine naar hun hobby of
vrijetijdsbesteding. Deze keer was ik te
gast bij een 4-tal leden van de familie
Verhoeven-Martens van het bedrijf
dat u vast wel kent als de aardappelen,
aardbeien en vooral aspergeverkoop
nabij de rotonde op weg naar Bakel.
Aan de rand van Dierdonk dus.
Familiebedrijf
Al bij het maken van een afspraak is het
overduidelijk: dit is een familiebedrijf in
de letterlijke zin van het woord. Ik bel
met Leny Martens, voor mij het gezicht
van de winkel aan huis bij het agrarische
bedrijf aan de Weg naar Bakel 3. Zij zegt
me een afspraak te zullen afstemmen
met dochter Mirjam en schoonzoon
Theo Verhoeven. Zij zijn, zo verteld Leny,
immers de eigenaren van het bedrijf.
Als ik op een aprilmorgen die afwisse
lend regen en zonneschijn brengt aan
schuif aan de keukentafel zijn Leny,
echtgenoot Jan, Mirjam en Theo aan
wezig. En dat blijkt nog maar een deel
van de familie die meewerkt …
Hobby?
Een aantal keren doe ik een poging om
“de hobby” ter sprake te brengen. De
allereerste reactie van Mirjam daarop
is: “tja, in dit werk moét je er wel hobby
in hebben anders kun je beter stoppen”.
Als kwekers van o.a. het Brabantse
goud: de asperge, ben je natuurlijk erg
afhankelijk van seizoenen en weers
invloeden daarop. Dat is dan ook be
palend boor de hoeveelheid vrije tijd.
En in voorjaar en zomer is die vrije tijd
dan dus schaars. En dus weinig tijd voor
hobby’s.
Maar al snel blijkt dat met name Leny en
Jan, de aan de Weg naar Bakel wonende
(schoon)ouders het verkopen van de
verse tuinbouwgewassen van het bedrijf
van Mirjam en Theo als een heerlijk
tijdverdrijf zien. De echtpaar dat vroeger
op deze plaats een melkveebedrijf
had is met pensioen maar blijft met de
winkel én de versautomaat lekker bezig
en onder de mensen. “Ik houd wel van
een praatje”, zegt Leny.
Streekproducten
Mirjam en Theo wonen 11 kilometer
verderop, in Milheeze. Daar nam Theo
in 2000 het bedrijf van zijn vader over
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en specialiseerde
zich in de teelt van
asperges, aardappels,
aardbeien en rabarber.
Deze producten vinden,
naast verkoop aan
huis in Milheeze en in
Helmond dus, hun weg
naar diverse verswinkels
en supermarkten in
de regio waaronder
de groentehandelaren
in Bakel en in De Bus,
Streekhuys Deurne en
de Jumbo in Bakel en
Gemert. VOF VerhoevenMartens is aangesloten bij
De Vrije Heerlijkheid, een
organisatie die streek
producten promoot en
letterlijk uitvent.
En sinds 2014 vindt er ook verkoop
plaats via de versautomaat!
Versautomaat
Wat een uitkomst! Als het erg druk is
in de winkel aan huis of u komt voor of
na sluitingstijd of op een zondag dan
kunt u via een soort vergrote versie
snackbar-automaat toch ingrediënten
voor een heerlijk aspergemaal kopen.
U kunt er aardappels, scharreleieren en
(in het seizoen) asperges, aardbeien en
soms rabarber vinden. In een houten
tuinhuis, net buiten het hek van het
erf geplaatst, kiest u uit verschillende
“kastjes” die na betaling automatisch
een deurtje openen.

Op drukke dagen is met name
Jan soms tot 3x toe de automaat aan
het vullen. Maar juist daar blijkt ook
dat er meer familieleden actief zijn voor
het bedrijf. De broer van Mirjam helpt,
naast soms in de winkel, ook mee de
automaat gevuld te houden.
Toch een hobby?
En er blijken meer familieleden actief.
De zus en het nichtje van Mirjam helpen
ook graag een handje in de winkel. Ook
de dochter (12) van Mirjam en Theo
heeft een passie voor
de winkel en staat oma bij in de drukke
weekenden en in de mei-vakantie.
En dan blijkt dat er meer dingen zijn
die de familie graag samen doet. Op
vakantie gaan! Al een paar keer zijn ze
met zijn allen, ter gelegenheid van de
huwelijksdagvieringen van Jan en Leny
Martens, vakantie wezen vieren. En als
dat ter sprake komt blijkt er toch een
vorm van vrijetijdsbesteding favoriet te
zijn: op relaxvakantie gaan. Maar ja, die
seizoensgebonden bedrijvigheid geeft
daar niet veel mogelijkheden voor….
Mirjam van der Pijl
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t 0492 - 661 884
DE WoNINGMArkt IN DIErDoNk IS DE AFGELoPEN tIJD FLINk IN BEWEGING!
U wilt uw huis verkopen? Of bent u juist op zoek naar een nieuwe woning? Wij bemiddelen graag voor u.
Bij Adriaan van den Heuvel makelaars en adviseurs bent u aan het juiste adres.
Wij helpen u bij het vinden of verkopen.
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20e Dierdonkweekend 20e
09-10-11 september 2016

Beste wijkbewoners zet deze data alvast in uw agenda want dit jaar zal voor de 20e keer
het Dierdonkweekend georganiseerd gaan worden. Houd voor de exacte invulling van het
programma de komende uitgaven van de Gazet in de gaten.
Het bestuur stg. Dierdonkdagen

Ingezonden reactie op oud papier
Beste Heer/mevrouw,
Deze week heb ik als bewoner van Dierdonk het stukje gelezen
met betrekking tot het plan wijziging afvalscheiding Helmond.
Graag zou ik als eigenaar van de oudste groothandel van
oudpapier & archiefvernietiging binnen de regio Helmond
een reactie willen geven op het stukje wat in het Gazet is
geschreven.
Ten eerste wordt er in het stukje gesproken over een plan. Naar
mijn mening is er eigenlijk al geen sprake meer van een plan.
November/december 2015 heeft de Gemeente de totale
werkzaamheden met betrekking tot het oudpapier, hals over
kop, in twee delen uit elkaar getrokken.
Met betrekking tot de verwerking en vermarkting van het
oudpapier is een Europese aanbesteding geweest waar
de Gemeente Helmond het werk gegund heeft aan een
onderneming in Eindhoven. Deze wijziging is vanaf 1 april (en
dit is geen grap) doorgevoerd.
Momenteel mogen wij en de Kringloopwinkel Helmond onder
voorbehoud nog inzamelen en het oudpapier naar Eindhoven
brengen (voor hoelang is onbekend).
Van de Gemeente Helmond heb ik te horen gekregen dat onze
toewijzing met betrekking tot o.a. de wijk Dierdonk komt te
vervallen. Wie het papier in de toekomst mag ophalen is nog
onduidelijk.

Met betrekking tot de Co2-uitstoot.
Vanaf 1 april rijden er ongeveer iedere week 24 inzamel
voertuigen (huisvuilwagens en containerwagens) van
Helmond op- en neer naar Eindhoven.
Als de verwerking bij onze onderneming in Helmond was
gebleven hadden we, maar 3 à 4 voertuigbewegingen gehad
richting de eindverbruiker (papierfabriek).
Dat is een verschil van 20 schoorstenen die onnodig op- en
neer rijden dwars door het centrum van Helmond (een
huisvuilwagen is ingericht om huis aan huis in te zamelen en
eigenlijk niet om onnodig transport mee uit te voeren).
De Gemeente Helmond ontvangt per 1 april een hogere
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vergoeding voor het oudpapier, echter de inzamelkosten
worden velen malen hoger dan het voordeel van de hogere
papierprijs.
Momenteel zijn wij minimaal 1½ uur per rit aan tijd kwijt om
op- en neer naar Eindhoven te rijden. Regelmatig komt het
voor dat er in de wijk meer oudpapier aan de weg staat, dan
de hoeveelheid papier dat in een huisvuilwagen geladen kan
worden. Dit betekent dat naast het op- en neer rijden van
onze chauffeur, de twee beladers 1½ uur geen werk kunnen
uitvoeren. Het idiote is dat na de ‘tweede’ inzamelingsronde
de huisvuilwagen met een zeer geringe hoeveelheid oud
papier weer richting Eindhoven kan gaan rijden (hoezo Co2
uitstoot)!
Tel alle kosten als gevolg van inefficiënt inzamelen & transport
+ kosten van onnodige aanschaf van rolcontainers en de inzet
van duurdere huisvuilwagens (vuilniswagens hebben een
opnamesysteem nodig om containers te kunnen leegkiepen)
bij elkaar op. Ik verwacht dat deze kosten de Gemeenschap
Helmond veel meer geld gaat kosten. Daarnaast zullen bij
onze onderneming een aantal Helmondse banen komen te
vervallen.
Een typisch Helmonds familiebedrijf dat bijna 90 jaar in
Helmond is gevestigd wordt gewoon even door de Gemeente
Helmond aan de kant geschoven!
Als geboren en getogen Helmonder schaam ik mij in ieder
geval diep dat ik uit Helmond kom!
Indien u een korte impressie van onze onderneming wilt
bekijken. Dan kunt u een stukje uit de uitzending van Feiten &
Fabels (SBS6) bekijken via onderstaande link.
https://www.youtube.com/watch?v=0s9nnbrXp4A
Mochten jullie nog vragen hebben, dan ben ik graag bereid
deze toe te lichten.
Met vriendelijke groet,

Olivier de Vries
BV v/h Fa. H. de Vries
Tel: (+31) 492 522368
Email: info@devriespapier.nl
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Weet u het al

BAKEL HEEFT HET HELEMAAL, OOK VOOR MOEDERDAG!

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

24/7

Óok voor
autoverhuur

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.

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
Kaak 11, Milheeze

www.automertens.nl

EXTRA SLEUTEL

G e n ie t e n
met een Gouden randje bij:
Gasterij, De Gouden Leeuw in Bakel

Voor uw frietwagen-catering
op locatie

Johan Slegers

ook autosleutels met
startonderbreker
VAN TIEL
BAKEL
KLAAR TERWIJL U WACHT

info@johanslegers.nl
Tel. 06 537 604 75

TOT ZIENS
IN
B A K E L!!
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Parochie H. Lambertus
Diocesane Wereldkerkdag op zondag 1 mei
Wij zijn een ‘rijke’ parochie, niet door geld, maar door de
aanwezigheid van zoveel mensen uit andere landen. Zij
wonen onder ons en doen mee. Het zijn parochianen die
oorspronkelijk uit een ander land komen, bijvoorbeeld uit
Vietnam of uit Polen, uit Portugal, Indonesië of uit een
land in Zuid-Amerika. Voor hen is er op zondag 1 mei in de
St. Jozefkerk om 11.00 uur een internationale Heilige Mis,
aanbidding en een feestelijke ontmoeting.
Hulpbisschop Mgr. R. Mutsaerts komt die dag naar onze
parochie en is de hoofdcelebrant van de internationale H.
Mis. Iedereen is daarbij van harte welkom!
Programma
De bijeenkomst begint met de viering van de internationale
H. Mis en deze begint om 11.00 uur. Aansluitend is er korte
aanbidding. Vervolgens is een feestelijke ontmoeting en
presentatie. Op onze Facebookpagina en website staat nadere
informatie.

16 mei : 		
		
		

www.facebook.com/ParochieHeiligeLambertus
Eerste Communie 2016
In mei hebben we eerste communievieringen voor de
kinderen uit Dierdonk en de kinderen uit Centrum en Noord,
in de Jozefkerk aan de Bakelsedijk. Hieronder de namen van
alle kinderen. Proficiat!
14 mei: 		

Carla Sampers
Priscilla v.d. Bogaard
Lincy van Neervan
Ricardo Gregoire
Nina Beulink
Dinand Beulink
Stijn Aben
Sanne Vos
Xavier Stijkel

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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Appie Stoffels
Diego v.d. Greef
Dominik Rodziewcz
Floris v.d. Hulst
Isabelle Kock
Jayden Dovens
Josephine Castorino
Lars van Duijnhoven
Lisa Polanen Petel
Luca lanh
Mervin Hertogs
Nick Hurkmans
Nicky Pennings
Noëlle Dankers
Rafaela Ribeiro e silva
Rosalie Waterreus
Sanne van Bommel
Scarlet van Bommel
Sem v.d. Hurk

Hemelvaartsdag 5 mei
Vieren we in de Jozefkerk om 9.30 u. In de andere kerken geen
vieringen.

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
Kerk en duurzaamheid
Door: P Verschoor

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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De kerk bestaat al zo’n 2000 jaar, al
is dat in verschillende gedaantes. Het
joodse volk en haar godsdienst nog
langer, over duurzaamheid gesproken!
Maar de officiële kerk brokkelt nu al zo’n
50 jaar af, zeker in het Westen.
Eerst heel langzaam en nu in een
rap tempo. Kerkgebouwen worden
gesloten, ledentallen lopen terug en zo
ook de financiën.
Daar wordt verschillend op gereageerd,
zoals je meer en meer terugtrekken op
eigen erf wat met name in de RK. leidt
tot restauratie.
Het vasthouden aan je kerntaak, het
op sacramentele wijze bemiddelen van
het heil van Godswege. Veel nadruk op
rituelen en zo op het geloofsmysterie.
Dat kan mensen bekoren in een
onttoverde wereld.
Je kunt als kerk ook weer meer naar
buiten treden, in communicatie gaan
met de snel veranderende wereld. Want
er gebeurt veel en daarover worden
we voortdurend geïnformeerd. Van
de ene problematiek, zoals Europese
eenwording, verzeilen we in een andere,
zoals de vluchtelingenopvang, van zorg
voor de aarde tot zorg voor de oudere
mens, enz.
Ons worden allerlei meningen opge
drongen via veel oneliners. Het blijft
vanwege de snelheid dan vaak ook
oppervlakkig en vaak ook te zakelijk,
buitenkantachtig, te weinig doordacht.
De kerk zou daar verdieping aan kunnen
geven door kernwaarden aan de orde
te blijven stellen. Door echt met elkaar
in gesprek te gaan over wat er voor

jou, voor ons echt toe doet. Om ons
bestaan van wel en wee in een zeker
perspectief te stellen vanuit de Bijbelse
verhalen en vanuit de geloofstraditie.
Immers wij zijn de eersten niet, die met
problemen te kampen hebben en die
ons onzeker kunnen maken. Het gaat
zo om het verhaal van geloof, hoop en
liefde om daarmee angst, pessimisme,
kortzichtigheid enz., tegen te gaan. Op
haar manier wil de ZWOE daar haar bij
drage aan leveren, omdat het geloofs
verhaal een duurzaam verhaal is en ook
omdat zij gelooft in een God, die niet laat
varen de werken zijner handen. Daarom
openheid naar en communicatie met de
mensenwereld om ons heen.
De afkorting ZWOE is een binnen
kerkelijke term, de wereld weet niet
waar die voor staat. Daarom heeft de
taakgroep een andere naam gekozen,
namelijk Kerk in de wereld. Zo willen
we ons gaan presenteren en we maken
er een passend logo bij. We hopen, dat
deze naam duurzaam mag blijken te zijn!
De taakgroep Kerk in de wereld.

Wist u
• Dat elke kerkdienst te zien
en te beluisteren is op www.
kerkdienstgemist.nl ?
• Tegelijkertijd of op een tijdstip en
dag dat het u schikt.
• Elke dinsdagmorgen van 10:00 tot
12:00 u inloop-koffieochtend is
in de ontmoetingsruimte van de
Bethlehemkerk.
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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
hoogte te brengen en houden van de
activiteiten in de wijk.

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
sumptiebonnen 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.
Bestuur van Wijkvereniging Dierdonk

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 con-
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begint bij Broeckx-Praasterink Makelaars
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Wildenborc

hlaan 61, H
elmon
€ 182.500,- d
k.k.

Wildenborc

hlaan 6, He
lmon
€ 255.000,- d
k.k.

T
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rstweide 32
, Helmon
€ 289.000,- d
k.k.

HT

C

KO

VER

Schovenho

TE

OP

KO

Leeuwenbo

rchweide 3
8, Helmon
€ 299.000,- d
k.k.

de Kromme

Geer 93, He
lmon
€ 309.000,- d
k.k.

Heeft u verkoopplannen?
Ook de afgelopen maand hebben we weer een aantal kopers en
verkopers blij mogen maken met een snelle en succesvolle verkoop!
Mede door een goede presentatie, de juiste verkoopstrategie en een
groot relatienetwerk slagen we hier maand-op-maand in.
Concreet wordt er momenteel ook echt meer verkocht en moeten we
zelfs, in bepaalde prijsklassen, aspirant kopers teleurstellen omdat
hun droomwoning reeds verkocht is (m.n. €250.000,- tot €325.000,-)!

de Kromme

Geer 60, He
lmon
€ 389.000,- d
k.k.

Neem contact met mij op voor een geheel vrijblijvend en kosteloos
verkoopgesprek.
Uw wijkspecialist:
Alwin Greefkes - RMT
06-54790222

0492-549055 | helmond@woonplezier.nl | www.woonplezier.nl
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