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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
Reserveringen via beheerder: (06-30735792
Secretariaat: Hans v. Rijt,
Postbus 130, 5700AC Helmond
www.parkzichtdierdonk.nl
GFT & PMD: Ma. 1, 15 en 29 mei.
RESTAFVAL: Ma. 8 en 22 mei.
OPHALEN OUD PAPIER:
Ma. 1 mei ten westen en
wo. 3 mei oosten van de
Dierdonklaan.

Knutselclub
Secretariaat en inschrijving leden:
contactpersoon vacature
De fotoclub van
Dierdonk
www.fotodier.nl (0621606934
stevenlangewouters@hotmail.com
Ouderenwerk Haverveld Dierdonk
Mevr. Tineke de Jong
Sprengenbergweide 47,
5709 SM Helmond, ( 518956
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”.
In Parkzicht op maandagavonden.
Mevr. W. Nourredine (524889,
www.nbbclubsites.nl/club/30014
Liedertafel ’t Akkoordje
Mevr. J. Nooijen (06 26991756
info: pr@akkoordje.nl
www.akkoordje.nl

Secretariaat:



Schovenhorstweide 1,
5709SG Helmond,(517210
secretaris@rampetampers.nl
www.rampetampers.nl
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
Informatie:
tafeltennis.dierdonk@yahoo.it

Nieuw ophaalschema oud papier
Vanaf mei kunt u gebruikmaken van de nieuwe papiercontainer, Kijk in de kalender van de afvalapp (www.deafvalapp.nl) om
één keer per maand kunt u deze aan de straat aanbieden.
erachter te komen wanneer de papiercontainers bij u geleegd
Er geldt een nieuw ophaalschema.
worden. (Letop dit is in de wijk op verschilende dagen)

Telefoonnummers
Alg. Politienummer
(0900-8844
Wijkagent M.Beckschebe (0900-8844
mail: maizie.beckschebe.@politie.nl
(512021
Basisschool Dierdonk
Dierenambulance
(513971
(140492
Gemeente (Meldingen)
Kruiswerk Peelland
(0900 8998636
(522109
Parochie H.Lambertus
Wijkopzichter Theo van Lieshout
mail: stadswacht@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 (558360
logopedie.brouwhuis.dierdonk@gmail.com
Peuterspeelzaal Hummeldonk

(514611
Moeders-voor-moeders
Sandra Rondeel
(514911
Kinderopvang ZieJeZo
Zwanebloemsingel 54 (06 4344 3137
Kinderdagverblijf De Bereboot
(475009
Oude Dierdonk 1
Spring Kinderopvang
met een voorsprong
(088 2088200
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Een volle meimaand
Koningsdag is geweest en u heeft gevlagd
als het goed is met Oranje wimpel, althans
als u in het Dierdonkse was. Velen van u
zijn misschien (nog) met voorjaarsvakantie als deze Gazet bij u door de brievenbus
valt. Het is de maand mei, met de dodenherdenking en viering van de bevrijding.
Ook de maand met Moederdag en veel
meer. Ik zal de zaken even op een rijtje
zetten
Bent u thuis dan kunt u deze 5e zondag
van de maand April nog naar het laatste
concert van dit voorjaar in de Gaviolizaal,
waar het accordeonorkest For Fun een
concert verzorgd met in hun midden
Dierdonker Jos van der Vorst. Met het afsluiten van de maand april stopt ook het
‘binnen’-seizoen van onze ouderengroep
Moet Niks, deze gaat op 3 mei weer naar
buiten om Jeu de Boules te spelen op de
boulevard.
Dan 4 en 5 mei. Op 4 mei herdenken wij
diegenen die voor onze vrede zijn gevallen - waar ook ter wereld in de oorlogen
en tijdens de vredesmissies. De herdenking bij het Helmondse monument
op 4 mei in Hortensiapark wordt mede
opgeluisterd door veteranen en wist u
dat van deze veteranen er diversen uit
Dierdonk komen. Bent u nog nooit bij
de herdenking geweest ga er dan gerust
naar toe, herdenken en de vrijheid geef
je door. Uiteraard hangt op deze dag de
vlag halfstok als blijk van eerbied en respect voor de doden. De periode waarin
de vlag halfstok hangt duurt van 18.00
uur tot zonsondergang. Op 5 mei wordt
de bevrijding gevierd en hier mag de vlag
uit van zonopgang tot zonsondergang,
echter zonder oranje wimpel.
Op 7 mei is het lange wachten afgelopen
en kan men weer naar de buiten concerten, elke zondag in het stadswandelpark
de Warande bij het Caratpaviljoen. Dit
jaar wordt er ook een welkomstmarkt
gehouden, kom ontdekken wat Helmond
“te koop” heeft.
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Dan is het op 14 mei Moederdag, maar
er is meer te doen op deze dag. De Mariakapel , beter bekend als het Kapelletje
van Binderen bestaat 75 jaar en ter ere
daarvan vindt op deze dag een Kerkdienst
plaats in de openlucht op het processieveld bij het kapelletje. Hulpbisschop Mgr.
Mutsaerts zal de Mis opdragen, samen
met pastoor Seidel. Maar er is ook volksvermaak op 14 mei : er kan weer Nostalgisch gedanst worden in de Gaviolizaal.
Dan komt de beurt aan de wandelliefhebber en wel van 17 t/m 20 mei met de
Helmondse avond vierdaagse en als men
de voeten niet met blaren omhoog hoeft
te leggen dan kan men ’s avond terecht
in Parkzicht om goede oude vinylplaten
te beluisteren en natuurlijk mag er ook
op gedanst worden. Maar dit alles niet
voordat men op 16 mei met Moet Niks
op busreis is geweest naar Amersfoort.
De maand mei is een maand waarin je
niet stil hoef te zitten.
Voor onze jeugd, vind je een terugblik
van de Glamour Disco in deze Gazet en
psst…. niet tegen mama zeggen, maar
met Papa samen bij de Jumbo in Bakel
een bos bloemen halen voor Moederdag
met de 50% kortingsbon in deze Gazet.
Ja ook tussen de advertenties staat een
stukje jeugdpagina wat je nodig hebt voor
de oplossing van de puzzel. En zoals jullie
merken hebben we voor jullie de zaken
een beetje gemixt, zowel Moederdag als
4 en 5 mei zijn in het thema verwerkt.
En zoals je ook op de puzzelpagina kunt
lezen zijn puzzelmakers en redactieleden
ook maar mensen waarbij iets verkeerd
kan gaan. Mogelijk ben ik nog wel iets
vergeten maar ja de kolommen zijn vol.
In elk geval wens ik iedereen weer veel
leesplezier en voordeel met deze Gazet.

G e ra

3
23-4-2017 22:29:23

rd

Het Mooiste Groen
UW BADKAMER EN CV SPECIALIST

Uw installateur voor:
CV ketels en onderhoud Complete Badkamers

Biezenweg 2a

Beek en Donk

Stadsverwarming

Radiatoren

Vloerverwarming

Sanitair en Tegels

Horstlandenpark 4 5709 MB Helmond
0492-386100 info@josvanheugten.nl

Tel.: 0492-461310

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL
1
24-4-2015
22:25:16

www.tuincentrumdebiezen.nl
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“Thuis bidden wij altijd voor
het eten”,
zegt Janneke tegen haar
vriendinnetje,
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“doen jullie dat ook?”
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“Nee hoor, mijn moeder
kan goed koken!”
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Op een product van de
bloemen- en plantenafdeling

C

M

Probeer nu met korting ons diverse
bloemenassortiment. Zoals altijd
met vaasgarantie, de garantie dat
een boeket minstens 7 dagen staat.

Y
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• Deze waardebon is geldig van maandag 1 t/m
woensdag 31 mei en alleen inwisselbaar bij
Jumbo Bakel, Auerschootseweg 17.
• Maximaal één waardebon per transactie/klant.
• Korting geldt voor 1 product van de
bloemen- en plantenafdeling.
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KLEDINGREPARATIE
Ger van Hout
Gediplomeerd
coupeuse/costumière
Nieuwveld 88 Helmond
tel. 0492-533074
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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
19 Mei.
uitgave inleveren uiterlijk:
Volgende verschijningsdatum vanaf:
2 juni.
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ENGELSEWEG 221A
5705 AE HELMOND
TEL. 0492 - 53 76 93

~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……

Verse asperges,
ook geschild en verpakt
aardbeien en eieren

3,5 meter: €.35 / 4,5 meter: €.45

di-za winkel 9.00 uur tot 18.00 uur.
ma-zo versautomaat 8.00 uur tot 22.00 uur.

Fam. Verhoeven-Martens
Weg naar Bakel 3
Tel. 0492-524469
(bij de rotonde)
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Partytenten: 3*3, 3*6, 4*4, 4*8

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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Van eenzaamheid naar Muizenhol
Het was een mooie lentedag ik
wandelde wat door de wijk en zag
een groot aantal mensen werken in
hun tuinen. Wat mij opviel was dat,
dat in meerderheid senioren waren
die aan het tuinieren waren. Ik sprak
regelmatig een van die mensen aan
en vroeg hun wat ze van de wijk
Dierdonk vonden en hoe ze zelf in het
leven stonden.
Uit die gesprekken kon ik opmaken dat er veel eenzaamheid
heerst bij veel ouderen in onze mooie wijk Dierdonk. Een
vrouw gaaf aan dat ze nergens meer kwam de kinderen
woonde buiten de stad en ze was niet goed terbeen. Ik
heb haar toen gewezen op de mogelijkheden die er zijn
in Dierdonk om die eenzaamheid te doorbreken, zoals de
aktiviteiten op maandag en woensdag middag in Parkzicht
en de wijkaktiviteit MoetNiks waar vele senioren al gebruik
van maken. Dus voor al die mensen die zich eenzaam
voelen trek de stoute schoenen aan en maak gebruik van de
mogelijkheden binnen onze mooie wijk Dierdonk. Ook werd
door vele nog eens aangegeven dat ze een busverbinding
miste in de wijk, om dat ze zelf eens naar de stad wilde op de
tijden dat voor hun uitkwam. Helmond Aktief maakt zich hier
al jaren hard voor en er wordt nog steeds gekeken of het in te
passen binnen de buslijndienst.

Nu naar het Muizenhol ik was namens Helmond Aktief
aanwezig bij de bijeenkomst in Parkzicht georganiseerd door
verontrustende wijkbewoners die zich verenigd hebben
om tegenstand te bieden tegen de eventuele komst van
een grote geitenhouderij bij het Muizenhol we kregen een
uiteenzetting wat er allemaal speelde. De fractie van Helmond
Aktief is een fel tegenstander dat er een geitenhouderij
gevestigd wordt in het Muilenhol op een korte afstand
van de wijk Dierdonk wij zullen dat ook onder de aandacht
blijven brengen binnen de coalitie. Woensdag 19 april jl.
heeft er een besloten vergadering plaats gevonden voor
alle raadsfractie van Gemert-Bakel en van Helmond. Tijdens
deze besloten bijkomst werd het GGD advies geitenhouderij
Gemert-Bakel bekend gemaakt. Naar aanleiding van dit advies
is besloten om voorlopig geen vergunning af te geven voor
het houden van een geitenhouderij bij het Muizenhol zo lang
niet alles duidelijk is aangaande gezondheidsrisico’s voor de
volksgezondheid dit wil niet zeggen dat het nu niet doorgaat.
Dus zullen we zeer alert moeten blijven en indien nodig
weer in actie moeten komen. Op ons kun je rekenen.
Jan van Aert,
fractievoorzitter Helmond Aktief

De jeugd heeft de toekomst
Tijdens de begrotingsbehandeling in
november 2015 heeft D66 Helmond
een motie ingediend om een jeugd
gemeenteraad in de stellen.
De jeugd heeft immers de toekomst.
De gemeenteraad beslist jaarlijks over
tal van onderwerpen die de jeugd op
de een of andere manier raken. Het
is dan ook belangrijk dat zij daarin
een stem hebben. Onze fractie heeft
daarom het college en de griffier verzocht om bij scholen te
polsen of er animo bestaat voor een jeugdgemeenteraad. En
dat blijkt het geval te zijn!
Vanaf volgend schooljaar gaat de gemeenteraad met 3 scholen in het voortgezet onderwijs (Jan van Brabant College,
Dr. Knippenbergcollege en Carolus Borromeus College) aan de
slag met deze jeugdgemeenteraad. Het idee is dat scholieren
zich in het kader van de maatschappelijke stage kunnen aanmelden voor deelname aan de jongerenfractie van de school.
Deze jongerenfractie bestaat uit ongeveer 6 á 7 jongeren en
wordt begeleid door één van de raadsleden of burgerleden.
De bedoeling is dat de jongerenfracties een aantal keer bij
elkaar komen in de raadszaal om onder voorzitterschap van
een (ex)raadslid of de burgemeester te debatteren en te
discussiëren, naar voorbeeld van een echte raadsvergadering.
Ze worden daarbij in de voorbereidingen en tijdens de raadsbijeenkomst gecoacht door het raadslid of burgerlid.
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D66 wil jongeren meer betrekken bij de politiek. Op deze
 anier willen we jongeren een stem geven en laten zien dat
m
politiek ook over hén gaat. Met de oprichting van een jeugdraad proberen we jongeren een mooie maatschappelijke
stage te bieden, maar ook om op een laagdrempelige manier
kennis te laten maken met de politiek. Want de opkomst bij
de verkiezingen moet omhoog, zeker ook onder jongeren.
Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek gingen bij de Tweede Kamerverkiezingen van vorige maand bijna
een derde van de jongeren niet naar de stembus.
Helmond moet jeugd en jongeren meer bieden en dus binden.
Wij denken dat de koudwatervrees afneemt en het animo
voor de politiek toeneemt als jongeren op een leuke manier
kennismaken met de politiek via een maatschappelijke stage.
Deze jongeren mogen op dat moment vanwege hun leeftijd
nog niet stemmen, maar op latere leeftijd wel. Als zij nu al
kennismaken met de politiek is de kans groter dat zij op latere
leeftijd gaan stemmen en mogelijk zelfs actief deelnemen aan
de politiek. Alle jongeren die les krijgen op een van de drie
deelnemende scholen roepen wij dan ook op om deel te nemen aan deze jeugdgemeenteraad.
Met vriendelijke groet
Jochem van den Bogaard, Burgercommissielid D66
jochem.vandenbogaard@d66helmond.nl
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MoetNiks mededelingen
Vanaf woensdag 3 mei t/m 27 september is er Jeu de Boules
(Petanquen) van 10.00 uur tot 12.00 uur op de banen van
de Promenade bij Parkzicht. Bij slecht weer wordt er binnen
koersbal gespeeld in Parkzicht. En natuurlijk staat er ook voor
juli een toernooi gepland. Zie bijgevoegd activiteitenoverzicht.
Fietstochten
Doe mee met de fietstochten van ‘MoetNiks’. Het verplicht
niet maar is reuze gezellig. De tochten zijn voor gewone
rijwielen heel goed te doen. En onderweg een drinkstop op
een gezellig adres en even bijkletsen. Let op de verschillende
vertrektijden in bijgevoegd activiteitenoverzicht; wel telkens
vertrek vanaf de parkeerplaats bij de Albert Heijn.
De fietstochten zijn voor iedereen toegankelijk en de korte
tochten zijn ca. 25 km lang. Er is ook een dag fietstocht
gepland, die is uiteraard langer. Deze tochten zijn allemaal in
en om onze stad en wijk.
Napret van een middag vol bloemenpracht
Nagenieten van een middag bloemenpracht bij de Anthurium
kwekerij in Asten op 18 april j.l. Alle thuisblijvers hebben wat
gemist. We werden bij de kwekerij van de familie Wijnen met
alle egards ontvangen met een kopje koffie/thee met vlaai.
Na uitleg van het ontstaan en de vele soorten en kleuren,
werden we rondgeleid in deze overweldigende bloemenzee.
Het enthousiasme van de medewerkers sloeg over op de
leden van de wijkvereniging Dierdonk. Met volle aandacht
werd de informatie opgezogen. Na afloop kon een ieder zo
nodig nog een mooi boeket anthuriums kopen in de winkel.
Het MoetNiks bestuur kijkt terug op een geslaagde en
ontspannen middag. In de verwachting dat bij een volgende
excursie de opkomst nog groter mag zijn.

Bustocht Amersfoort
Beste Dierdonkers. Op moment van ter perse gaan van dit
artikel waren nog enkele plaatsen onbezet voor het jaarlijkse
uitstapje welk MoetNiks organiseert op dinsdag 16 mei 2017.
De kosten voor deze dag bedragen € 39,00 per persoon voor
leden van de wijkvereniging; niet-leden betalen € 49,00 per
persoon. Voor dit bedrag krijgt u de busreis naar Amersfoort,
koffie met gebak, boot- of treintocht en volledig diner.
Aanmelden per telefoon of er nog plaats is kan bij Jeanne
de Jong, Rhulenhofweide 10, tel. 512516. De kosten kunnen
worden voldaan d.m.v. een gesloten envelop met geld en een
briefje met uw naam, adres en telefoonnummer. Ook hier
geldt: Vol = Vol.
De lente is begonnen, we mogen veel maar er “Moet Niks”
Er staan weer vele activiteiten gepland voor de bewoners
van Dierdonk en natuurlijk ook voor de leden van onze
wijkvereniging die alles mee financiert. “Dus nog geen lid, meld
u aan. Daarmee ondersteunt u het wij wijkgevoel Dierdonk”.
De meeste door MoetNiks georganiseerde activiteiten zijn
gratis en daarbij is iedereen welkom ook al ben je geen lid.
Voor sommige uitjes, busreis of excursies wordt geld gevraagd
en daarin kan verschil van bijdrage zijn voor lid / niet lid. Het
is een misverstand dat je 60+ of ouder moet zijn om deel te
nemen aan onze activiteiten. Voor iedereen die tijd en zin
heeft zijn het leuke, leerzame, gezellige ontmoetingen. Zet
die eerste stap, je bent van harte welkom. Tot ziens dus?? Alle
geplande activiteiten staan elders in een overzichtelijk zomer
schema. Knip het uit en geef het een goed zichtbare plek bij
uw thuis. Zodoende blijft u op de hoogte.

Activiteitenoverzicht mei / oktober 2017
Datum of Periode

Elke woensdag vanaf
3 mei t/m 27 september
Dinsdag 16 mei
Dinsdag 23 mei
Dinsdag 20 juni
Woensdag 12 juli

Activiteit

Plaats

Jeu de Boules / Petanque Jeu de Boules banen op
Promenade bij Parkzicht
Busreis
Amersfoort
Eerste korte fietstocht
Omgeving Dierdonk
Tweede korte fietstocht Omgeving Dierdonk
Petanque toernooi
Vooraf aanmelden
(zie nadere aankondiging)
Dinsdag 25 juli
Dagfietstocht
Vooraf aanmelden
(zie nadere aankondiging)
Dinsdag 22 augustus
Derde korte fietstocht
Omgeving Dierdonk
Dinsdag 19 september
Vierde korte fietstocht
Omgeving Dierdonk
Woensdag 27 september Laatste speeldag 
Jeu de Boules banen op
Jeu de Boules / Petanque Promenade bij Parkzicht
Woensdag 4 oktober
Start Koersbalseizoen
Parkzicht
Donderdag 5 oktober
Start Computerinloop
Parkzicht
Contactpersonen: Jeanne de Jong tel: 512 516
Joke Nieuwhoff tel: 518 474
Wim Claassen tel: 559 737
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Toelichting

Van 10.00 uur tot 12.00 uur
Vertrek 8.30 uur Albert Heijn
Vertrek 13.30 uur Albert Heijn
Vertrek 10.00 uur Albert Heijn
Aanvang 13.30 uur Parkzicht
Vertrek 10.30 uur Albert Heijn
Vertrek 10.00 uur Albert Heijn
Vertrek 10.00 uur Albert Heijn
Van 10.00 uur tot 12.00 uur
Van 10.00 uur tot 12.00 uur
Van 10.00 uur tot 12.00 uur

Nieuwsblad voor Dierdonk
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De Parkzicht Computer Inloop
Aan alle dingen komt een einde
Op 13 april hebben we het winterseizoen afgesloten met
een workshop over NAS servers. Een onderwerp dat je
wellicht niet zo snel zou verwachten bij een Seniorweb /
MoetNiks activiteit. Bij zo iets “moderns” verwacht je niet
veel belangstelling van senioren.
Toch vonden wij het de moeite waard om hiermee het
winterseizoen te beëindigen. Ook al omdat de belang
stellenden de tijd hebben om nog eens goed kunnen
nadenken over het nut van zo’n apparaat.
Indrukwekkend was de veelheid van functionaliteiten die
er mogelijk mee zijn: Van automatisch backup medium
tot mediacentrum en een privé cloud station. Ook op het
gebied van beveiliging van de woning en allerlei domotica
oplossingen kan de NAS server uitstekend van pas komen.
Het is een uitdaging om alle mogelijkheden te ontdekken en
te gaan gebruiken, maar juist die uitdaging stimuleert ons tot
het realiseren van nieuwe doelen. En dat draagt bij aan ons
welbevinden en ons geluksgevoel.

Voorlopig zult u niets meer lezen over de computer inloop
en kunt u niet meer terecht op de donderdagmorgens. Pas
in het septembernummer van de Gazet laten we ons weer
horen, te beginnen met een enquête waarbij u kunt aangeven
over welke onderwerpen u graag een workshop zou willen
meemaken.
Tot dan wensen wij u een heel mooie zomer, met veel
schitterend weer en hopelijk veel nieuwe ervaringen.
Karoline, Jan, Hans en Carel

Elke woensdagmiddag “inloop” in
Parkzicht van 14.00 tot 17.00 uur.
Iedereen is van harte welkom.
Men kan dan gewoon wat praten met
elkaar, een spelletje doen of datgene
wat men leuk vindt om te doen
(b.v. eigen hobby uitvoeren).

Iedere 1e woensdagmiddag van de
maand wordt er door een aantal men
sen gekaart en we proberen iedere
2e woensdagmiddag van de maand iets
creatiefs te doen (voor wie dat leuk vindt).

Gazet mei 2017
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Zo hebben we b.v. al bloemschikken,
een sieraad van klei gemaakt, een
papieren servettenbloem gevouwen
e.d. Alle ideeën zijn welkom!

Ook is er de gelegenheid om boeken te
lenen.
Kortom: kom achter die huisdeur uit,
overwin je drempelvrees en kom gezellig
op woensdagmiddag naar Parkzicht!
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KORTING

AN DERE MATEN LEVERBAAR

€ 855,-

NB

VOORDEEL

I E DI NG

VLAKKE
UITVOERING
140x200 cm

1495,• inclusief robuust hoofdbord

voorzien van stijlvol sierstiksel

COMPLETE CARESSE
JUBILEUM BOXSPRING!

NU INCLUSIEF HOOGWAARDIGE

GEL FOAM TOPPER T.W.V. € 499,-

• inclusief anti-slip waardoor matrassen
niet kunnen verschuiven

ELEKTRISCH VERSTELBAAR
Klantnr.

• inclusief 7 zone pocketveer matrassen

6209793

Projectnr.:
415014-1.1
Gemert•
Bakel
Infoline
Caresse 3800: complete JUBILEUM boxspring bestaande uit: • een luxe, robuust gestoffeerd hoofdbord; • 2 elektrische verstelbare boxsprings voorzien van
pocketveren;
boxsprings
voorzien van anti-slip;
Formaat:
1140 x 810 mm
De kleuren van deze proef kunnen afwijken van het uiteindelijke resultaat. Dit wordt mede veroorzaakt door de eventuele verlichting in de kast.
09-12-15
• 2 pocketveer matrassen met 7 comfort zones; • inclusief hoogwaardige Gel
Foam topmatras t.w.v. 499,-; • 2 elektrische motoren met kabelbediening; •Datum:
diverse
kleuren leverbaar.

Draadloze
afstandsbediening!

2
1

HALEN

Caresse, comfort & luxe
Elke dag wakker worden met het comfort van een luxe
hotel, maar dan in uw eigen slaapkamer? Dat is Caresse!
De boxsprings van Caresse onderscheiden zich door hun
weldadig comfort en ondersteuning, hun fantastische
ventilatie en een doordachte, eigentijdse vormgeving.

Bernardstraat 15
Dealerblok

5761 AG Bakel

BETALEN

Geldt voor de
boxsprings uit
de Caresse Silver
Collection

VAN

0492-386262

198,- VOOR 99,-

Bernhardstraat 15
Bakel

Adv. WK52.
Aanbiedingen geldig t/m 22 januari 2017.
Zolang de voorraad strekt. Prijswijzigingen
en/of zetfouten voorbehouden.

Voor uitgebreide informatie
www.caresseboxsprings.nl
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ADVERTENTIEPROEF GRAAG ZO SPOEDIG MOGELIJK
RETOURNEREN A.U.B.

Akkoord
Datum:
Handtekening:

1

24-4-2015

23:38:53

Schoonheid
Akkoord na correctie

Opdrachtgever:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Functie:

Jantje (4) zit gefacineerd naar zijn
moeder te kijken, terwijl ze een
schoonheidsmasker aanbrengt.

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

C

M

Cijnsbeemden 2 • 5706 NP Helmond (Brandevoort)
Tel.: 06 - 29 57 43 76 • E-mail: info@deinstallatieman.nl

Y

"Waarom doe je dat nou mama?"
vraagt het jongetje.

CM

Uw erkend installatiebedrijf voor o.a.
•
•
•
•
•
•

Service & onderhoud cv
Airco systemen
Waterontharders
Complete badkamers
Loodgieterswerkzaamheden
Duurzame energie

MY

"Om mezelf mooi te maken,"
zegt zijn moeder, die even later
de creme weer van haar gezicht
veegt.

CY

CMY

K

"En nou dan?" vraagt Jantje,
"geef je het op?"

Uw
schoonheidsspecialiste

Willy van Duren
Kalmoesbeek 13
5709 PV Helmond

Schoonheidssalon

yentill

Aanbieding
Mei 2017

Rug, nek en schoudermassage

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

www.deinstallatieman.nl
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voor informatie
Cadeaubon vanaf € 10,00
of een afspraak
06-52407050 e-mail: w.van.duren2@kpnplanet.nl
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De verfrissende lente

In mijn vorige stukje (Gazet december
2015) heb ik geschreven over macro
fotografie met het thema padden
stoelen.
Nu het lente is, één van de mooiste
jaargetijden, de plantenwereld ont
spruit, de geuren ruiken als nieuw en
de natuur geeft verfrissende kleuren
kies ik voor het thema lente.
Aan het eind van de winter of vroeg in
het voorjaar zijn in onze rijkere bossen
en in de bossen van landgoederen vaak
hele bodemoppervlakken bedekt met
de Bosanemoon, Anemone nemorosa.
De witte bloemen staan zo dicht bij
elkaar dat je zou kunnen denken dat er
nog plakken sneeuw in het bos liggen.
De bloemen staan allemaal apart op
een steel met drie bladeren. En het lijkt
of ze zich allemaal op de zon richten
om zoveel mogelijk voorjaarswarmte te
ontvangen.

punten op zijn vleugels heeft! De
vrouwtjes hebben die niet en lijken
daarom veel op de witjes. Als je naar de
onderkant van de vleugels kijkt, kun je
de vrouwtjes-oranjetipjes en witjes wel
uit elkaar houden: de onderkant is bij
de oranjetipjes wit met groene vlekjes
(gemarmerd) en bij de witjes gewoon
wit.
Wie orchidee zegt denkt aan de prach
tige bloemen. Veel wilde orchideeën
zijn verdwenen in ons land. Waar
vroeger graslanden roze kleurden in
mei en juni is het anno 2017 beperkt
tot meestal een natuurgebied. Vaak
be
wust afgegraven om het oerzaad
van verdwenen planten een kans te
geven. De orchidee heeft bloemen met
aanpassingen voor insecten.
Tot slot, wil je meer weten over onze
club kijk dan op onze website www.
fotodier.nl
Lucy van Hout-Filippini

Het oranjetipje is een gemakkelijk te
herkennen voorjaarsvlinder die, heel
toepasselijk, rond Koningsdag te vinden
is.
Het mannetje van het oranjetipje
kun je heel makkelijk herkennen. Als
je goed kijkt dan zie je dat hij oranje

Gazet mei 2017
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Al 90 jaar uw vertrouwde
witgoedspecialist

INBOUWVAATWASSER

Wij hebben alles op het gebied van wassen &
drogen, keuken en inbouw apparatuur.
Door de 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+
volledig geïntegreerd
6 programma’s
flexibele indeling
13 couverts
RVS kuip
aquastop
BRIE2B19A

549.-

499.-

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

euro

A+

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

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

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

CosCom

C

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 )

Y

CM

MY

Computer reparatie, verkoop,
netwerk aanleg en webdesign

CCorstiaan Stoeffe

CY

CMY

K

info@coscom.nl
www.coscom.nl
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Torteltuin 9
5754 HA Deurne
Nederland
0493 - 842607

1

Optiek
mode
19-5-2013
20:56:32
op z’n
best
Oogmeting
+
Reparaties
GRATIS

Voor BRILLEN en CONTACTLENZEN
Geopend: dinsdag t/m zaterdag
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Jeugddisco
Vrijdag 7 april j.l was de Hollywood /Glamour jeugddisco.
Het was weer super gezellig, ook al was de opkomst minder
groot deze keer. Daar was de voorjaarskermis misschien wel
debet aan. Dat mocht de pret niet drukken. De kinderen
hebben weer heel fanatiek meegedaan met de danswedstrijd
en natuurlijk zaten daar prijzen aan verbonden.
De aankleding was ook top, met dank aan een gesponsord
deel door Frank en Jeanette van de Water van feestwaren.nl.
Zij dragen de jeugddisco altijd een warm hart toe.
3 middelbare scholieren hebben hun best weer gedaan voor
hun maatschappelijke stage en gelukkig kunnen we ook altijd
op onze vrijwilligersgroep rekenen. Top !
Graag zien we jullie weer op vrijdag 23 juni !!
De laatste disco van het schooljaar !! Beach thema !!

Gazet mei 2017
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Avondwandelvierdaagse Helmond 2017
Van 17 t/m 20 Mei 2017 wordt alweer
voor de 58e keer de Avondwandel
vierdaagse Helmond georganiseerd
voor alle inwoners van Helmond en
omstreken.
De uitdaging is om 4 dagen achter elkaar
5, 10 of 15km te wandelen. Dit wordt
gedaan door heel de stad Helmond en
de mooie omgeving ervan. De start van
de wandelingen vind alle vier de dagen
plaats 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, bij de blokhut bij de Oude

Toren in Stiphout en bij het wijkhuis “de
Loop” in de wijk Brouwhuis.
Tot slot wordt als finale na de vier
wandeltochten op zaterdagmiddag ge
zamenlijk met alle deelnemers vanaf
de Lorentzstraat naar Boscotondo de
feestelijke bloemenintocht gelopen
volgens de onderstaande route. Vanaf
het Grasveld bij de Lorentzstraat gaan
we door de Christiaan Huygenslaan.
Dan steken we de Boerhaavelaan over
naar de van Leeuwenhoeklaan. Dan
via de Warandelaan linksaf naar de
Mauritslaan. Via het kruispunt met de
Rooseveltlaan naar de Prins Hendriklaan.

Dan via de Steenweg en vervolgens
de Kromme Steenweg naar het Frans
Joseph van Thielpark (Boscotondo),
waar door een delegatie van het college
van Burgemeester en Wethouders het
jaarlijkse bloemendefilé afgenomen
wordt.
Wij hopen samen met de Lionsclub op
een grote deelname aan de Wandel
vierdaagse Helmond, en wensen daarbij
de wandelaars veel succes toe.
Voor meer informatie:
www.wandelvierdaagsehelmond.nl

Maak kans op een vliegende start van de
zomer! Op de vooravond van de zomer
vindt ons gezellige 17e open dubbel zomer
tennistoernooi plaats.
Daarbij maken alle deelnemers die aanwezig
zijn bij onze prijsuitreiking op zondagmiddag
18 juni ook nog kans om een ballonvaart te
winnen! Dus schrijf je in en maak kans op deze
leuke prijs!
Het toernooi wordt gehouden in de week
van 10 juni tot en met 18 juni 2017 op onze
Advantage Red Court banen. Het toernooi
zelf is toegankelijk voor ieder KNLTB-lid,
maar iedereen is natuurlijk van harte welkom
om de spelers aan te komen moedigen.
Ons clubgebouw is intussen volledig ge
moderniseerd, met steigerhouten meubels en
frisse kleurtjes. Daarom is het ook leuk om daar
eens lekker te genieten van een drankje en een
hapje, terwijl de tennissers zich in het zweet
werken.
Er kan worden ingeschreven in de heren dub
bel, dames dubbel en gemengd dubbel op alle
niveaus van 3 t/m 8. Bovendien wordt ernaar
gestreefd om in poules te spelen. Een echt
gezelligheidstoernooi dus.
Inschrijven kan tot en met zondag 28 mei 2017.
Het inschrijfgeld bedraagt € 9,= per persoon per
ingeschreven onderdeel.
Met vriendelijke groeten en hopelijk tot ziens op
ons toernooi,
Open Toernooi Commissie TV Dierdonk.
Hannie, Erik, Edward, Karin en Carine
Email: otc@tvdierdonk.nl
www.toernooi.nl
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OPEN TOERNOOI

17e open dubbel zomertennistoernooi

17E OPEN DUBBEL ZOMER
TOERNOOI

TV DIERDONK
10 JUNI T/M 18 JUNI
ALLE DUBBELCATEGORIEEN 17+ (MUV 3,4 EN 5)

POULESYSTEEM
INSCHRIJVEN:
WWW.TOERNOOI.NL

WIN EEN
BALLONVAART*
INSCHRIJFKOSTEN €9
INSCHRIJVING SLUIT OP ZONDAG 28 MEI 2017
KNLTB GOEDGEKEURD
ONDERGROND ADVANTAGE REDCOURT
CONTACT GEGEVENS:
0031 6 30 51 72 68
OTC@TVDIERDONK.NL
BONDSGEDELEGEERDE
NICO KEEMAN
0031 6 55 13 05 72

WEDSTRIJDLEIDING:
HANNIE KUSTERS
TOERNOOICOMMISSIE:
HANNIE KUSTERS
ERIK MELSSEN
EDWARD VAN SEUMEREN
KARIN VAN DER STEEN
CARINE VAN VUURE

* DE BALLONVAART (2 PERSONEN) WORDT ONDER DE DEELNEMENDE TEAMS VAN HET TOERNOOI VERLOOT
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BS Dierdonk: Groep 8, een bijzonder jaar

Als kleuters kwamen de meeste groep8-ers hier op school. Wie herinnert
zich het nog? Met een viering zat je
vooraan op de matten, vaak met open
mond te kijken naar het podium. Bij
het buitenspelen kon je soms niet
kiezen tussen de fietsen, een tikspel of
de zandbak. In de klas speelde je in de
poppenhoek, zat je met een werkje aan
de tafel, of wat je bezig in de bouwhoek,
om de hoogste toren van de wereld te
bouwen. En voordat je het weet, zijn de
jaren voorbij gevlogen en zit je in groep
8. Het is tijd om je vleugels uit te slaan.
Groep 8
Door Lisa en Iris B (8A), Tijmen en Nikki
(8B), Tom en Luke (8C)
Middelbare school
Met de klas hebben we in oktober en
november scholen bezocht, om een
indruk te krijgen van de middelbare
school. We hebben ook een paar
sen mogen volgen bijvoorbeeld
les
Spaans, Engels en biologie. In februari
waren er open dagen. Deze waren
informatief. Je kon overal binnenlopen
en vragen stellen. Iedereen kreeg een
ver
schillend advies. Op scholen kun
je voor veel dingen kiezen. In maart
kon je je aanmelden op de middelbare
school. Op sommige scholen pakte
je een nummertje en moet je op een
bankje zitten en wachten tot je nummer
genoemd wordt. Je voerde daarna een
gesprekje.

Gazet mei 2017
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Eindtoets
In april is de eindtoets, 20 april is de
laatste dag van de eindtoets (de cito).
Je kunt je niet echt voorbereiden op
de cito. Eigenlijk is het alles wat je hebt
gehad van groep 1 tot groep 8, er zitten
vaak ook basisdingen in.
Musical
Een van de leukste dingen van heel
groep 8 is de musical. De musical heet
Monsterhit. De rollen zijn al bekend.
Iedere groep is al hard aan het werk met
de musical. Op donderdagmiddag na de
cito krijgen we het script mee naar huis.
In de maand juli worden de musicals
uitgevoerd, daar hebben we ook heel
veel zin in.
Brugklas
“Ik heb nog niet zo’n zin om naar de
brugklas te gaan, je krijgt dan (te)veel
huiswerk.” “Ik heb zin om naar een
andere school te gaan met andere
mensen.” “Je bent dan de jongste en nu
de oudste.” “Je zit nu 8 jaar met dezelfde
kinderen in de klas.” “Ik heb er zin in,
maar het is wel een beetje spannend op
een nieuwe school.” “Het lijkt me leuk
om nieuwe vrienden te maken, maar ik
ga de kinderen in de klas wel missen.”
Kamp en motorrit
We hebben al een paar jaar de motorrit
in Dierdonk gezien. En de verhalen over
het kamp gehoord. Nu lijkt het ons
ook heel leuk om het zelf eens mee te
maken.
Motorrijders gezocht
Dit jaar gaan 83 kinderen van de
groepen 8 op schoolkamp van dinsdag
27 juni tot en met vrijdag 30 juni. Elk
jaar opnieuw is de motorrit tijdens het
schoolkamp voor deze kinderen een

geweldige en onvergetelijke happening.
Op woensdagavond 28 juni zal de rit
plaatsvinden en de prachtige stoet zal
dan wederom in Dierdonk te zien zijn.
We zijn op zoek naar een hoop ent
housiastelingen, die dit ritje met de
motor willen maken met een van de
kinderen. Opgeven kan per mail naar:
motorrit@outlook.com Om enig zicht
te hebben op hoeveel motorrijders we
kunnen verwachten, willen we jullie
vragen om door te geven of je komt en
met hoeveel personen/motoren.
Naast het begeleiden van de kinderen,
zijn wij ook heel hard op zoek naar
verkeersregelaars, die de grote groep
veilig door het verkeer willen loodsen.
Ook hiervoor kun je je aanmelden op
bovenstaand mailadres.
SCHOOLBIBLIOTHEEK ‘DE LEESRUPS’
Mede dankzij de hulp van de vrijwilligers
maken de kinderen van basisschool
Dierdonk al bijna een jaar met plezier
gebruik van bibliotheek ‘De leesrups’.
We zijn nog op zoek naar een ent
housiaste vrijwilliger die de kinderen
graag wil begeleiden in de bibliotheek,
op dinsdagmiddag. Mocht u zin en tijd
hebben dan bent u van harte welkom in
onze bibliotheek.
U kunt zich aanmelden bij: Nicole
Rouwette n.rouwette@dierdonkschool.
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De nieuwste trends terrastegels 2017

TEGELVLOEREN – WANDTEGELS
HOUTENVLOEREN - LAMINAAT - PVC
VLOERVERWARMING - INSTALLATIE
COMPLETE BADKAMERS - SANITAIR
TEGEL OUTLET - TUIN - TERRAS
ENGELSEWEG 200 A T.0492792499 HELMOND
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Oma Trudy had een oranje strik in het haar!
Toen ik bij Oma Trudy ging logeren vertelde oma alles over de
oorlog. Oma was in de oorlog geboren. Ze was pas vijf jaar
oud toen de oorlog was afgelopen. Zo ging haar verhaal:
‘Op de radio hadden we het nieuws gehoord. Het was op 4
mei 1945. De oorlog was voorbij. Het leger van Duitsland zou
zich overgeven. En de vrede sluiten met de soldaten die ons
waren komen bevrijden. Die kwamen uit heel veel landen.
Uit de Engeland, uit Amerika, uit Polen, uit Canada en uit
Nederland. Het was al wat later op de avond. Dus ik moest al
naar bed. Ik kon bijna niet slapen. Zo spannend vond ik het.

De volgende dag stond ik al vroeg op. Ik waste me, en toen
mocht ik van mijn moeder mijn mooiste jurk aantrekken. Mijn
moeder deed een oranje strik in mijn haar. Samen met mijn
broer, die al acht was, ging ik de straat op. Ik moest beloven
dat ik zijn hand vast zou houden.
Dat deed ik ook. Want er liepen heel veel mensen op straat.
Overal hingen rood-wit-blauwe vlaggen. En bijna alle mensen
hadden wel een oranje of rood-wit-blauw versiersel op hun
kleding of hun pet of hoed. Maar niemand had zo’n mooi
oranje lint in het haar als ik.
De mensen zongen ‘Oranje boven, oranje boven, leve de
koningin’. Ze dansten op straat en maakten rare sprongen.
Iedereen lachte. Er stond een hele fanfare op het marktplein.
Toen hoorden we een heleboel motorgeluiden en heel luid
gejuich. “Ze komen, ze komen,” riepen de mensen. Vanuit
een straat die op de markt uitkwam, kwamen een heleboel
auto’s, jeeps en tanks aangereden. Dat waren de soldaten
uit Canada, Amerika en Engeland. Zij deelden chocola uit en
kauwgom. Dat hadden we al jaren niet geproefd. Mijn broer
en ik werden op een jeep getrokken en we hebben heerlijk
gesmikkeld van de chocola en genoten van de kauwgom.
Kon het maar altijd Bevrijdingsdag zijn…’

Moederdag met Tom en Floor
Het is nog vroeg, maar Tom en Floortje
zijn al wakker. Heel zachtjes gaan ze
naar beneden. Ze willen mama niet
wakker maken. Ze gaan haar verrassen.
Het is vandaag moederdag en ze willen
mama een lekker ontbijt brengen. Floor
smeert twee boterhammen voor mama.
Op de ene boterham doet ze heel veel
jam en op de andere heel veel hagelslag.
Ze denkt dat mama dat wel lekker vindt.
Tom staat bij het koffiezetapparaat. Hij
weet niet hoe hij koffie moet maken.
Tom denkt na. Zal hij papa wakker gaan
maken? Nee, dat doet hij niet, want
dan wordt mama ook wakker en dan
is het geen verrassing meer. Hij besluit
dat hij mama limonade gaat geven. Uit
de kast haalt hij een glas en doet er
de limonade in. Hij zet het glas op een
dienblad en Floortje zet het bordje met
de boterhammen erbij. Tom draagt het
dienblad naar boven, maar dat is wel erg
moeilijk. Maar Tom is al groot, dus het
gaat prima.
“Wakker worden!” roepen Tom en Floor.
Mama en papa gaan zitten en zien wat
de kinderen hebben gemaakt. “Hebben
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jullie dat voor mij gemaakt?” vraagt
papa “Nee, zegt Tom, dat is voor mama,
omdat het moederdag is”. Papa kijkt
een beetje verdrietig. “Ik heb zo’n zin in
een boterham,”zegt hij.

kleuren heeft geverfd. Dan geeft Floor
haar cadeautje. Zij heeft voor mama een
mooi schilderij geverfd. Mama is erg
blij met de cadeautjes en geeft Tom en
Floor een dikke kus.

Mama denkt even na en dan zegt
ze: “weet je wat? We gaan de
boterhammen met ons vieren opeten.
Kom maar gezellig in bed zitten”. Tom en
Floor springen in bed. Papa gaat gauw
naar beneden en komt even later terug
met een mes om het brood in stukjes
te snijden. Ze nemen allemaal
een stukje brood en een paar
slokjes van de limonade. Het is
erg gezellig.

Ze blijven nog even in bed liggen en
daarna gaan ze naar beneden. Papa
gaat koffie zetten en mama gaat nog
een paar boterhammen smeren, want
iedereen heeft toch nog wel een beetje
zin in wat eten.

Als het eten op is, zegt
Tom:” We hebben ook nog
een cadeautje voor je”. Hij
stapt uit bed en loopt naar
zijn slaapkamer waar hij
en Floor hun cadeautjes
hebben verstopt Hij geeft
mama het cadeautje dat
hij op het kinderdagverblijf
heeft gemaakt. Het is een
bloempotje, die hij in mooie
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Doodles gifts op www.yoursurprise.nl		
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Doodles wenskaarten op www.greetz.nl.

Oplossingen op pag 29.

19
19-4-2017 23:44:09

HOOFDSTRAAT 155 • 5706 AL HELMOND • 0492 - 661 884 • INFO@HEUVEL.NL • WWW.HEUVEL.NL

BINNEN 1 WEEK

VERKOCHT VERKOCHT VERKOCHT VERKOCHT

DIERDONK

DIERDONK

DIERDONK

DIERDONK

Dierdonklaan 80

Parnasiassingel 23

Zonnedauwsingel 12

Velhorstweide 16

Voor serieuze kandidaten zijn wij dringend op zoek naar
vrijstaande en halfvrijstaande woningen in Dierdonk.

HEUVEL.NL • WÉRKT VOOR U
ACTIE VAN DE MAAND
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Helmond
ijn
nz
e
t
r
sec
naa
n
i
m
t
o
De
laa
... K
n
r
e
e
e
m
s
er w owroo
r on
o
h
o
d
es
en
!
r
onz
e
r
i
ren
p
r
s
o
n
h
ui
bod
n
a
a

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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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.

Laat u verrassen op onze

facebook.com/smitsensmits

•
•
•
•

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

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

www.ruyssenaars-vdbroek.nl
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De hobby van … Jan Roefs
We interviewen dit jaar de fractie
voorzitters van de Helmondse politieke
partijen in de gemeenteraad. Deze
maand de fractievoorzitter van het
CDA, Jan Roefs
Schoeffelen
Op een zonnige, koude dinsdagmorgen
ga ik naar het kerkhof van de St. Lucia
kerk in Mierlo-Hout. Ik tref er acht
heren die het onderhoud doen, de
schoeffelploeg. Onder hen Jan Roefs,
fractievoorzitter van het CDA Helmond.
Het ziet er keurig uit, geen onkruidje te
bespeuren! Jan nodigde me uit bij zijn
bijzondere hobby, één die goed passend
is bij een man die op een boerderij is
opgegroeid: schoeffelen!
CDA
Bijna twintig jaar is Jan Roefs raadslid
voor het CDA. Hij verving in november
2016 zijn voorganger fractievoorzitter
na haar vertrek uit de raad. Daarnaast is
Jan ook vicevoorzitter van de gemeente
raad. Die eer valt het langstzittende
raadslid te beurt. Ook hier is Jan als
vervanger aangetreden nadat Theo
van de Ven het raadswerk vaarwel
zei. Jan Roefs had in de raadsperiode
2010-2014 al met dat bijltje gehakt. De
vicevoorzitter van de raad vervangt in
raadsvergaderingen de burgemeester
die raadsvoorzitter is vanuit haar
functie. Een vervanging komt sporadisch
voor als burgemeester Blanksma is ver
hinderd een vergadering bij te wonen
en komt iets vaker voor als bij een
vergadering een onderwerp aan de
orde komt uit de portefeuille van de
burgemeester. Dan wordt tijdens dat
onderdeel van stoel (en ambtsketen!)
gewisseld. Daarnaast zijn er ook
representatieve taken waaronder het
houden van de nieuwjaarstoespraak
namens de raadsleden.
Boerderij
Jan Roefs was de oudste van 9
kinderen in een katholiek boerengezin
in Brandevoort. De twee agrarische
bedrijven van de familie Roefs zijn
in 2000 door de gemeente Helmond
uitgekocht om plaats te maken voor de
wijk Brandevoort.
Jan richtte daarna met zijn broer Henk
in Woensdrecht een nieuw agrarisch
bedrijf op. Hij heeft vijftien jaar lang, vijf
dagen in de week, op en neer gereden
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vanuit het ouderlijk huis waar Jan bleef
wonen. Zo’n 60.000 km per jaar!
In 2015 is het bedrijf in Woensdrecht
gesplitst en broer Henk is er gebleven.
Jan gaat hem nog regelmatig helpen
maar hij heeft nu wel meer tijd
voor zijn hobby’s. Daarom kwam de
schoeffelploeg van de kerk Jan Roefs
vragen om te helpen.
Damiaanparochie
De St. Luciakerk is al vanaf zijn geboorte
de parochiekerk van Jan Roefs. Nu valt
deze kerk onder de Damiaanparochie.
De vriendelijke pastoor van de Laar (die
uitstekende koffie serveert!) verleent
gastvrij gelegenheid voor het interview
in het parochiehuis. Hij schuift met
de rest van de schoeffelploeg ook aan
voor een kop koffie en er ontstaat een
geanimeerd gesprek. De pastoor vertelt
dat er 460 vrijwilligers actief zijn in de
Damiaanparochie. De schoeffelploeg
komt elke dinsdagmorgen, weer of geen
weer, om half acht naar het kerkhof om
er tot tien uur onderhoudswerk te doen.
Bestuurder
Jan Roefs kent een lange traditie in
bestuurlijk werk. Al op zijn zeventiende
werd hij secretaris van de Katholieke
Plattelands Jongeren (KPJ) afdeling
Mierlo-Hout. Hij werd in 1983 voor
zitter van de 140 leden tellende orga
nisatie. In 1990 trad hij toe tot het be
stuur van de NCB, de voorloper van de
belangenorganisatie voor agrariërs, de
ZLTO. Ook als secretaris/penningmees
ter. Na 25 jaar stopte Jan in 2015 als
bestuurslid. Hij is zoals hij zelf zegt: “een
man van de lange adem”.
Het CDA kwam op zijn pad nadat hij in
de jaren negentig stevige discussies had
gevoerd over de uitkoop en verplaatsing

van de land- en tuinbouwbedrijven in
Brandevoort met de toenmalige CDAwethouder Sjef Jonkers. Die vroeg hem
in 1995 toe te treden tot het Helmondse
CDA-bestuur. In 1998 werd Jan raadslid.
Vrijwilliger
Jan doet graag vrijwilligerswerk. Zo
is hij bijvoorbeeld consul voor de SV
voort en dat houdt in dat hij
Brande
voor de wedstrijden de velden van de
ze sportvereniging keurt. Daarnaast
is hij reserve grensrechter van het
eerste voetbalelftal. Ook bij de car
navalsvereniging de Brandeliers is Jan
vrijwilliger. Hij verleent de wagen
wers hand- en spandiensten en
bou
begeleidt de prinsenwagen bij de op
tochten. Jan draagt ook altijd zorg voor
ver
spreiding van de Brandevoortse
evenknie van de Gazet onder de raads
fracties.
Jan wil constructief omgaan met ande
ren, juist ook in de gemeenteraad. Hij
vindt het belangrijk dat de raad een
goede afspiegeling vormt van de Hel
mondse samenleving en dat er goed
wordt samengewerkt.
Je hebt al menig steentje bijgedragen
aan een constructieve samenwerking in
de raad Jan! In elk geval
tot en met maart 2018
mogen we dat vaker
maken. Bij
met jou mee
de laatste gemeente
raadsverkiezing
stond
je als lijstduwer op de
CDA kieslijst en werd je
met voorkeurstemmen
in de raad gekozen. Vol
gend jaar zien we of
je dit kunststukje gaat
herhalen.
Mirjam van der Pijl
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FIETS REPARATIES
0492 - 51 78 61
•
•
•
•
•

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

Ook voor particulieren!

Ook verkoop van 2e hands ﬁetsen.

 0492 - 55 94 28 / 06 - 481 91 606
Edwin Raats
Trambaan 4
Helmond - Brouwhuis

Puincontainers
Afvalcontainers
Zandcontainers
Opslagcontainers
Inboedelcontainers

mop 3 mei 15.pdf
1
24-4-2015
22:25:16
Gratis
haal- en brengservice
voor Dierdonk!

Bloemen
Koken

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

Brie�e voor m'n lieve moeder:

Lieve mama,
͞dŚƵŝƐďŝĚĚĞŶǁŝũĂůƟũĚǀŽŽƌ
helaas
kan ik, vanwege een voetbalhet
eten”,

C

M

wedstrijd, op moederdag niet van de
par�j zijn bij uw tradi�oneel gezellige
ǌĞŐƚ:ĂŶŶĞŬĞƚĞŐĞŶŚĂĂƌ
koﬃetafel, maar koop voor u zelf een
ǀƌŝĞŶĚŝŶŶĞƚũĞ͕
mooie bos bloemen.

Y

CM

Vestigingen in:
Helmond – Someren – Aarle-Rixtel – Eindhoven
Fax: 0492 – 51 65 95
www.vanbreecontainers.nl
kbo vd elsen dec2012.pdf

1

16-11-2012

22:26:51

MY

͞ĚŽĞŶũƵůůŝĞĚĂƚŽŽŬ͍͟
Hartelijke groeten van uw

CY

lie�ebbende zoon.

CMY

͞EĞĞŚŽŽƌ͕ŵŝũŶŵŽĞĚĞƌ
ŬĂŶŐŽĞĚŬŽŬĞŶ͊͟
PS: Ik had er een brie�e van 50 euro

K

bij willen doen, maar de envelop was
helaas al dichtgeplakt!

Y

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

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

C

M

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
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Westerzandweide 6
5709 MR Helmond

Tel.: 0492-550202
Fax: 0492-548367
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Haggleslagg try-out in Parkzicht
De try-out van de nieuw opgerichte coverband Haggleslagg,
gespeeld in Parkzicht op 2 april j.l. is bijzonder goed verlopen.
De bandleden Henk, Henny, Frans, Willy, Jos en Mark bleken,
na meer dan een jaar repeteren, prima op elkaar ingespeeld
te zijn en stonden als een goed geoliede machine op de
bühne. Hun uitgebreide repertoire uit bekende en minder
bekende nummers uit de jaren 60 en 70 met de genres: rock,
blues, surf, aangevuld met zelfgeschreven werk in die genres,
werden in een drietal sessies met veel enthousiasme ten
gehore gebracht.
Het talrijk aanwezige publiek genoot met volle teugen van
de muziek en zang en had volgens de vele positieve reacties
een zeer gezellige zondagmiddag. Ook waren de bandleden
na afloop erg tevreden over hun optreden maar ook over
de locatie Parkzicht waar de meesten van hen niet bekend
mee waren. Kortom een geslaagde middag welke gezien de
vele leuke reacties zeker een keer voor herhaling vatbaar is.
Gezien het feit dat de bandleden nog diverse zelf geschreven
nummers op de plank hebben liggen zal een volgend optreden
er beslist een keer van gaan komen.

Beste Wijnliefhebber,
Slijterij Luc's Wines & Drinks nodigt u uit voor een unieke en gezellige proeverij . Deze proeverij
wordt georganiseerd in samenwerking met Boomsma Distilleerderij en Wijnkoperij. Een
vertegenwoordiger van deze firma, de heer Dimitry Coenen, zal aanwezig zijn om tekst en uitleg te
geven over de wijnen die u kunt proeven.

PARKZICHT
ZATERDAGAVOND 20 MEI
Nostalgie voor de jeugd van toen, maar ook erg leuk voor de
jeugd van nu, een avond ouderwets plaatjes draaien door
onze DJ,s Frank Abels en Jan van Duppen.

Deze avond zullen er diverse wijnen open staan uit verschillende landen die u mag proeven. Met de
lange avonden en mooi weer in het vooruitzicht kunt u op deze manier ideeën op doen om uw
barbecue of feest nog gezelliger te maken. De wijnen worden vergezeld van diverse hapjes, deze
worden weer verzorgd door Coen Steehouders. Wanneer u zich vóór 6 mei a.s. aanmeldt, betaalt u
slechts € 4,00 i.p.v. € 8,00. Dit bedrag is inclusief de hapjes.
U kunt het inschrijfgeld overmaken op rekeningnummer NL 44 SNSB 0923 4857 32 o.v.v.
wijnproeverij en het aantal personen of bij Luc's Wines & Drinks aan de Mierloseweg 14, te Helmond.
Waar:

Sociaal Cultureel Centrum Parkzicht

Adres:

Dierdonkpark 6, 5709 PZ Helmond (wijk Dierdonk)

Datum:

Zaterdagavond 13 mei 2017

Tijd:

19.00 - 22.00 uur

Wij hopen u te mogen ontvangen op deze avond.

Luc's Wines & Drinks
0492-26 46 56

Toegang gratis
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of

email:

info@lucswinesendrinks.nl

Aanvang 20.30 uur
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Zomaar een dagje: Dierenkliniek Brouwhuis
niet verbeterd? Dan gaan we door met
het onderzoek door een röntgenfoto
van de knie te maken.

Knikkende knieën
Het is begin januari wanneer Barack de
kliniek binnen komt strompelen. We
hebben het dan niet over de bekende
Amerikaanse president, maar over een
8-jarige Shih Tzu kruising. Doordringend
kijken heeft hij wél met zijn naamgenoot
gemeen.
Barack heeft sinds een week last van zijn
linker achterpoot. Hij wil er niet graag
op steunen en zelfs in rust zet hij hem
niet helemaal neer. Bij het lichamelijk
onderzoek blijkt dat zijn linkerknie wat
opgezet is, maar hij geeft geen kik bij het
voelen en bewegen ervan. De knieschijf
zit op de juiste plek en blijft ook goed
zitten. Zou het een probleem met de
kruisbanden in het gewricht kunnen
zijn? De kruisbanden zorgen ervoor dat
het bovenbeen stevig op het onderbeen
blijft zitten en de knie stabiel blijft. Als de
voorste kruisband kapot is kan het soms
opvallen dat de knie instabiel wordt en
voor-achterwaarts gaat schuiven. Dit
heet toepasselijk het schuiflade effect,
en is bij mensen beter bekend als een
“Voetbalknie”. Echter is dit lang niet
altijd duidelijk zichtbaar, en bij Barack in
dit geval ook niet. Gezien hij behoorlijk
lomp kan zijn zou het goed kunnen dat
hij een rare beweging heeft gemaakt. Hij
krijgt pijnstilling mee voor een week en
moet zich rustig houden. Is het daarna
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Na alle bewegingen van het onderzoek
was Barack eigenlijk alleen maar
moeilijker gaan lopen, dus hebben
we de week niet afgewacht en zijn
snel doorgegaan met het maken van
de röntgenfoto’s. Om te testen op
een kapotte kruisband wordt er een
specifieke opname gemaakt. Hierbij
moet de knie onder spanning worden
gezet, in een soort hurkpositie. Een
hond kan je niet vertellen dat hij hierbij
ook goed zijn spieren moet ontspannen,
dus geven we de hond een roesje.

Hierbij kunnen we met metingen goed
beoordelen of het bovenbeen wel juist
op het onderbeen aansluit. Is er teveel
speling zichtbaar? Dan is de voorste
kruisband beschadigd. En dit was ook
het geval bij Barack.

De enige manier om het op lange termijn
goed op te lossen en in de toekomst
pijnlijke artrose te voorkomen is door
middel van een operatie. Lang hoefden
zijn eigenaren niet na te denken, Barack
zit vol levenslust en moet goed kunnen
lopen. Maar spannend is het toch
wel. Barack heeft namelijk ook een
geschiedenis van epilepsie, waardoor
de anesthesie voor de operatie een net
iets andere aanpak vergt. Bij de operatie
wordt er een gleuf in het bot gezaagd
en daar wordt een speciale metalen
kooiconstructie in geplaatst (zie foto).
Hierdoor komt de kniepees strakker
te staan en neemt deze de functie van
de kruisband over. Op de dag van de
operatie kwam Barack niet als enige
met knikkende knieën de kliniek binnen.
Maar de operatie en anesthesie waren
van tevoren zorgvuldig gepland en
doorgenomen en verliepen op rolletjes.
De weken revalideren daarna waren
zwaar voor Barack. Hij moest rustig
aandoen, maar wilde veel liever weer
aan de wandel! Toch heeft hij de 8
weken tot aan de controlefoto goed
doorstaan. Tot aan de laatste dag…
Honden met een kapotte voorste kruis
band hebben 50% kans dat de andere
knie ook beschadigt. En laat Barack
deze pech nou net op de laatste dag van
zijn revalidatie hebben! Inmiddels is de
rechterknie ook succesvol geopereerd,
maar moet Barack de komende weken
opnieuw zijn geduld testen voordat hij
weer met zijn grote vrienden mee kan
rennen. Succes Barack!
Evianne Drijver,
dierenarts Dierenkliniek Brouwhuis
www.dierenkliniek.com
of volg ons op Facebook
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Medi-Seinen: “1968”
nieuws vanuit Medisch Centrum Dierdonk
Negentienhonderdachtenzestig
was
voor Nederland in meerdere opzichten
een historisch jaar. Zo won Johannes
Adrianus (Jan) Janssen (Nootdorp, 19
mei (mooie datum trouwens) 1940)
als eerste Nederlander de Tour de
France en zag ik voor de eerste keer in
mijn leven de zee. Waarvan akte! Het
was een warme zomerse dag in juli
dat ik met mijn ouders en een goed
gevulde koeltas (broodjes, limonade
en voor mijn vader 2 flesjes bier) naar
Zandvoort toog. Toen ik de zee zag
was ik meteen verkocht. Geen land
meer in zicht. De golven en het daarbij
behorende geruis vond ik fantastisch.
De fascinatie voor de zee is altijd
gebleven. Het doet mij op de een of
andere manier relativeren. Graag wil ik
met u spreken over oorsuizen.
Bij oorsuizen hoort u steeds een geluid
in een of beide oren. Oorsuizen gaat
vaak gepaard met een verminderd ge
hoor. De medische benaming voor oor
suizen is tinnitus. Bijna iedereen met
oorsuizen hoort een “eigen” geluid. Het
kan zijn dat het oorsuizen alleen maar
opvalt in een stille omgeving, maar
het geluid kan ook heel indringend zijn
met een grote impact op het dagelijkse
leven.
Over de oorzaak van oorsuizen bestaat
nog veel onduidelijkheid. Gehoorcellen
in het binnenoor spelen waarschijnlijk
een rol. Door beschadiging van deze
gehoorcellen kunnen “spontaan” ge
luidsprikkels naar de hersenen worden
gestuurd, waardoor een geluid gehoord
wordt dat er in werkelijkheid niet is.
Mogelijke oorzaken van beschadiging

van de gehoorcellen zijn, een langdurige
oor
ontsteking of een ontsteking van
de gehoorcellen zelf of beschadiging
door lawaai of een ongeval. Tijdelijk
oorsuizen kan ontstaan als bijwerking
van bepaalde medicijnen zoals aspirine.
Soms wordt het geluid veroorzaakt door
een vernauwd bloedvat. In dit geval
wordt de bloedstroom op maat van de
hartslag gehoord in een of beide oren.
Ook kan stress een rol spelen.
Er is meestal geen behandeling die oor
suizen geneest. Toch hebben sommige
mensen in bepaalde om
standig
heden
geen of veel minder last. Bijvoorbeeld
wanneer men geconcentreerd bezig
is met werk of hobby, bij intensief
sporten of in tijden van ontspanning.
Ook geluiden uit de omgeving kunnen
het oorsuizen naar de achtergrond
ver
dringen. Wanneer medicijnen een
rol spelen is het verstandig dit aan te
passen. Bij slechthorendheid kan een
hoortoestel uitkomst bieden. Wanneer
geluiden uit de omgeving beter worden
waargenomen, overstemmen deze
het oorsuizen. Vooralsnog zijn er geen
medicijnen tegen oorsuizen.
Soms gaat het oorsuizen vanzelf over.
Als het blijft, leren veel mensen op
den duur met het oorsuizen te leven.
U zult omstandigheden en “trucjes”
ontdekken zodat u minder last heeft.
Wanneer het oorsuizen niet weggaat
of het geluid overheerst, is het goed
om dit met uw huisarts te bespreken.
De huisarts kan dan, samen met de
praktijkondersteuner of psycholoog u
helpen met het leren omgaan en accep
teren van de klachten. Gesprekken en

oefeningen (bijvoorbeeld om te ont
spannen) kunnen daarbij helpen. In
kele gevallen kan een audiologisch
en
centrum zinvol zijn.
In mijn spaarzame vrije tijd mag ik graag
een tuincentrum bezoeken. Hierbij gaat
mijn voorkeur uit naar “het treurende
wilgje”. Nou hoor ik u denken, wat
heeft een tuincentrum en dan ook nog
“het treurende wilgje” met oorsuizen te
maken. Ik kan u zeggen, eigenlijk niets.
Ik wilde dit gewoon met u delen, zodat
u mij beter leert kennen. Ik wordt nu
eenmaal heel erg blij van de geuren en
kleuren van bloemen en planten.

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

Ballions 2017 (i.s.m. wandelvierdaagse)
Dit jaar organiseert tevens de Lionsclub
Peelland te Helmond i.s.m. het Wan
delvierdaagse Comité Helmond de bal
lonnenwedstrijd Ballions op zaterdag
20 Mei 2017
Aan de basisschooljeugd die deelneemt
aan de Wandelvierdaagse Helmond
wordt kosteloos een wedstrijdballon
ter beschikking gesteld, die op het
aankomstterrein aan de Lorentzstraat te
Helmond zal worden opgelaten.
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Wiens ballon het verst komt is de win
naar. Voor de deelnemers van de eerste
3 ballonnen die het verst zullen komen
zullen leuke prijzen te verwachten zijn.
De mogelijkheid komt te bestaan om
extra wedstrijdballonnen aan te kopen
voor een bedrag ad € 1,50 per stuk.

o.a. slechtzienden en blinden, in het
Helmonds Speelhuis wordt geor
gani
seerd.
Wij hopen samen met de Lionsclub op
een grote deelname aan de Wandel
vierdaagse Helmond, en wensen daarbij
de wandelaars veel succes toe.

De opbrengst zal ten goede komen
aan het Wintercircus, dat jaarlijks
door Lionsclub Peelland, gratis, t.b.v.

Voor meer informatie zie ook onze
website
www.wandelvierdaagsehelmond.nl
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Gewoon Scouting

Al enkele jaren schrijf ik samen met de
leiding van onze scoutinggroep elke
maand een stukje voor de wijkbladen
van onze wijken Helmond-oost en
Dierdonk. En eerlijk gezegd is dat hele
maal niet zo moeilijk, want elke spel
tak organiseert genoeg activiteiten
om één keer in de paar maanden iets
daarover te schrijven. En dan hebben
we natuurlijk ook nog onze diverse
financiële acties waarover u de laatste
maanden heeft kunnen lezen.

Maar deze maand wil ik eens helemaal
terug gaan naar wat is scouting en wie
wat zijn wij. Volgens Scouting Nederland
staat Scouting voor uitdaging! Scouting
biedt leuke en spannende activiteiten
waarmee meiden en jongens worden
uitgedaagd zich persoonlijk te ontwik
kelen.
Er zijn verschillende soorten Scouting:
landscouting, waterscouting en luchts
couting. Ook kinderen met een be
perking kunnen deelnemen aan het
Scoutingspel. Binnen een Scoutinggroep
zijn er verschillende speltakken waarin
kinderen en jongeren uit één leeftijds
groep hun spel spelen. Scouting biedt
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haar (jeugd-)leden, ongeacht culturele
achtergrond, afkomst, geloof, beperking
of politieke overtuiging, een veilige en
leerzame speelomgeving.
Scouting Paulus bestaat al sinds 1950 en

is opgericht in de toenmalige Bernadette
Parochie in Helmond-oost. Van een
kleine groep die toen bestond uit een
welpenhorde en een verkennerstroep
zijn we inmiddels uitgegroeid naar
een Scoutinggroep met ongeveer 120
leden en 35 vrijwilligers. Onze groep
bestaat uit 6 speltakken die bijna alle
maal wekelijks bij elkaar komen in
onze blokhut aan de Bakelsedijk bij het
kanaal.
We hebben de volgende gemengde
speltakken.
Bevers: 4 ½ - 7 jaar,
vrijdagavond van 18.30 – 20.00 uur
bevers@scoutingpaulus.com

Welpen-donderdag; 7-10 jaar,
donderdagavond 18.30 – 20.30
welpen@scoutingpaulus.com
Welpen-zaterdag; 7-10 jaar,
zaterdagochtend 10.00 – 12.00
welpen@scoutingpaulus.com
Scouts: 10 – 14 jaar,
vrijdagavond 20.00 – 22.00 uur
scouts@scoutingpaulus.com
Explorers: 14-18 jaar,
woensdagavond 20.00 – 22.00 uur
explorers@scoutingpaulus.com
Roverscouts: 18 – 21 jaar,
zaterdagavond van 20.00 – 22.30
roverscouts@scoutingpaulus.com
Plusscouts: 21 – … jaar,
dinsdagavond van 20.00 – 22.00
explorers@scoutingpaulus.com
Momenteel staan al onze speltakken
open voor nieuwe leden, dus mocht je
meer informatie willen of wil je je (kind)
al opgeven stuur dan eens een mailtje of
meld je aan via onze website.
www.scoutingpaulus.com
www.facebook/scoutingpaulushelmond
E-mail algemeen;
info@scoutingpaulus.com
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Nieuws van onze wijkagent:
betreffende camera. Met Camera in
beeld kan de politie dus sneller meer
incidenten op te lossen. Doet u mee
met Camera in Beeld? Dan helpt u dus
om uw buurt veiliger te maken.
Wist u dat, er vanaf het begin van
het jaar tot nu, 22 meldingen werden
gedaan van verdachte situaties in
Dierdonk. Deze meldingen waren ver
deeld in, verdachten personen rond
woningen, verdachte auto’s welke
rond reden in Dierdonk, verwarde
sonen, personen welke aan het
per
collecteren waren aan de deur en jeugd
die zich verdacht ophoudt. De meeste
meldingen werden gedaan door middel
van de what’s app groepen. Bij de mel
dingen welke werden gedaan bij de
politie, werden de meeste verdachte
personen of auto’s daadwerkelijk gecon
leerd en daarmee mogelijk een
tro
misdrijf voorkomen.
In maart werd 1 woninginbraak ge
pleegd op de Sprengerbergweide. Hier
werd via een raam op de begane grond
ingebroken. Er werden sieraden weg
genomen. Blijf dus meldingen maken
van verdachte situaties.

Heeft u camera’s (ook dummies) en
wilt u helpen uw wijk veiliger maken
door mee te doen met Camera in
beeld, meld u dan aan en ga naar
www.politie.nl, thema’s, camera in
beeld en vul het formulier aan het einde
van de pagina in.
Dan nog even dit
Vanaf volgende week zullen er, met
enige regelmaat, verkeers controle’s
worden uitgevoerd op de Scheepstal.
Deze verkeers controle’s hebben te
maken met de geslotenverklaring
welke daar geldt. Er wordt te veel on
rechtmatig gebruik gemaakt van deze
sluiproute. Een bekeuring gaat al snel
over de 100 euro.

Contact wijkagent:
Wilt u met mij in contact komen
• Bel naar 0900-8844 en vraag of ik in
dienst ben. Mocht ik op dat moment
niet bereikbaar zijn, maakt het service
centrum mij een mail en bel ik u z.s.m.
terug.
• Ook kunt u mij bereiken via het email
adres: maizie.beckschebe@politie.nl
• En mocht u me in de straat zien,
spreek me gerust aan.

Camera in beeld
Er werd al een keer eerder aandacht
aanbesteed in de rubriek Wijkagent,
maar toch wil ik het nog een keer aan
halen, het onderwerp: camera in beeld.
Camera in beeld is een politiesysteem,
die alle (particuliere en overheids-)
camera’s op een kaart weergeeft. Zo
heeft de politie overzicht van welke
camera’s waar hangen en waar zij
opnames van maken. Wanneer er
bijvoorbeeld een overval, straatroof
of een woninginbraak is geweest, kan
de politie heel snel op de kaart zien of
er camera’s aanwezig zijn, die mogelijk
beelden van het incident hebben opge
nomen. Als dat zo is, neemt de politie
contact op met de eigenaar van de
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U bent gewaarschuwd!!
Tot in de wijk, uw wijkagent
Maizie Beckschebe
e-mail : maizie.beckschebe@politie.nl
Instagram: wijkagent_maiziebeckschebe
Twitter : @brigadierdonk
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laat u verrassen in onze
prachtige showroom

EEN VERTROUWD
ADRES VOOR HET
PLAATSEN OF
LEVEREN VAN
COMPLETE
BADKAMERS
EN

Mierloseweg 288

•

Helmond

•

0 4 9 2 - 5 4 4 76 4

•

TEGELVLOEREN

www.bbtegels.nl

da’s pure winst!

Als ondernemer heb je een droom. Maar dat wat je graag wilt bereiken lijkt soms eenvoudiger
dan het is. Wil je groeien met je bedrijf, ben je genoodzaakt te veranderen, wil je een beter
rendement of wil je werken aan je balans zakelijk / privé?
Met hulp van MB Advies gebeurt er écht iets met als uitgangspunt dat elke verandering
resultaat moet opleveren. Kortom: dromen - durven - doen!

MB Advies B.V. • Churchilllaan 101 • 5705 BK Helmond
pag 6 mario verhoeven Advertentie Gazet 2014.pdf
1
0492 - 780630 • info@mbadvieshelmond.nl • www.mbadvieshelmond.nl

22-8-2014

21:00:25

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

MY

CY

CMY

Ook een minigraver van 70 cm breed.

K

Hooieeuwsels 10 5761 DC Bakel Tel: 06 53382407
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Jeugdprijspuzzel. Win een boekenbon!
Afgelopen maand hadden de Paasei woordzoeker. De puzzel
was gemaakt en gecontroleerd op fouten. Daarna de fouten
gecorrigeerd en opnieuw nagekeken, en hij klopte. De juiste
oplossing had moeten zijn: Kiest de paashaas het hazenpad.

Het geheimschrift

Echter de eerste, dus de verkeerde pagina is naar de drukker
gestuurd. Dus eigenlijk was er geen enkele ingestuurde
oplossing goed, want dan had de oplossing moetens zijn met
enkele letterdraaiers, “Kiest dne paashaas het hazepad”
Er was dus geen een oplossing goed, maar in samenspraak
met de waarnemend voorzitter van de wijkvereniging,
Gerard Bosmans, die tevens deze maand aan de beurt was
om de prijswinnaars te trekken hebben we besloten om voor
de inzet toch 3 boekenbonnen te verloten. Er zijn dus drie
gelukkige geloot welke hun prijs op 21 april, een cadeaubon
van de Ganzeveer, in ontvangst hebben genomen. Op de foto
hieronder de gelukkige prijswinnaars
Van Harte Gefeliciteerd

Waar moet de oplossing naar toe?

De oplossingen van deze puzzel kun je bij voorkeur per mail
met als onderwerp “kinderpuzzel” opsturen naar:
(redactie@dierdonk.org) of per post naar:
Gazet Kinderpuzzel
Schovenhorstweide 1,
5709 SG Helmond.
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:

Donderdag 18 mei

Doe jij ook mee?
Charlotte Geutjens, Jasmijn Maas en Tess Burg

Oplossing doodles spelletjespagina 19

Niet gewonnen, of niet meegedaan dan krijg je deze maand
een nieuwe kans. In de maand mei is het
dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Dit
om de slachtoffers van de 2e wereldoorlog
te gedenken en te vieren dat we in
vrijheid leven. In de oorlog werd vaak met
geheimschrift gewerkt. Ik heb zo een stuk
geheimschrift gevonden en jullie mogen
die op gaan lossen. Natuurlijk heb je ook
een sleutel nodig om dit op te lossen. De
sleutel en geheimschrift moet je niet bij elkaar bewaren. Ik
heb hem gevonden maar je vind deze velders in deze Gazet.
Doe je best. Als je weet wat er staat dan heb je de oplossing.
Veel puzzelzoek plezier.
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Mei 2017 in het Annatheater
Zondag 21 mei:
Symfonieorkest Helmond-Venray met Slavische Impressies
O.l.v. Sander Vredenborg
Met medewerking van mezzosopraan Ginette Kals.
Het openingswerk bestaat uit Intermezzo 1 en 2 van de Rus
Vasili Kalinnikov. Na de pauze hoort u een blaasensemble uit
Symfonieorkest Helmond-Venray met de bekende Serenade
opus 22 van Antonín Dvořák, in een arrangement van M.
Popkin. Dit werk is oorspronkelijk voor strijkorkest geschreven,
maar blijkt ook zeer geschikt voor blazers. Oordeelt u zelf! Het
concert wordt afgesloten met acht vrolijke volkswijsjes van
Anatoli Lyadov.
Mezzosopraan Ginette Kals in de Bijbelse Liederen van Dvořák
Het tweede werk van het concert, de Bijbelse Liederen
(Biblické písnĕ), ook van Antonín Dvořák. wordt uitgevoerd
door Ginette Kals, begeleid door SOHV. Het stuk is
oorspronkelijk voor piano en zangstem gecomponeerd en later
door de componist zelf (de 1e vijf delen) en door anderen (de
overige delen) bewerkt voor orkest en zang. Dvořák heeft de
Tsjechische vertaling van de Bijbel als uitgangspunt genomen
voor zijn compositie en niet de in zijn tijd gebruikelijke Latijnse
vertaling. Ginette Kals zingt de liederen in Duitse vertaling.
Zij zal met deze versie ongetwij¬feld de luisteraar weten te
boeien!
aanvang:
15:00 uur
€ 10,- en € 7,50 (scholieren/studenten)
entree: 		
reserveren:
info@sohv.nl en kaartverkoop aan de zaal.

Dinsdag 23 mei:
Auditie bijzondere Jubileumvoorstelling toneelgroep
Vreemd Beest en Annatheater
Op dinsdag 23 mei kan iedereen vanaf 16 jaar auditie doen
voor de groot opgezette voorstelling ter gelegenheid van twee
jubilea tegelijk. 25 jaar geleden werd Toneelgroep Vreemd
Beest opgericht en in 2018 bestaat het Annatheater alweer 15
jaar!
Reden voor een feest! Vanaf 17 maart 2018 spelen we 10 keer
een swingend Braziliaans toneelstuk om dit te vieren. Doe je
mee?
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Wil je meespelen in deze speciale voorstelling? Doe auditie op
23 mei 2017 om 19:30 uur.
De repetities starten op 30 mei 2017.
aanvang:
19:30 uur tot 22.30 uur, gratis
informatie:
Lavínia Germano,
		
0492-547573/06-44369288,
		laviniagermano@annatheater.nl;
		www.annatheater.nl

Zondag 28 mei - Say no More met Musicals in Concert
Musicalkoor Say no More bestaat uit studenten van de Fontys
Musicaltheater-opleiding en ervaren zangers. 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 oa songs gezongen uit Meisje met het rode haar,
Finding Neverland, American Idiot, Amazing Grace en Rent.
aanvang: 14.30
entree: € 12,50 pp, vanaf vier personen € 10.00 pp
reserveren: ankievandijk@live.nl
voor meer informatie:
www.facebook.com/saynomoremusicalsinconcert
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Stichting Draaiorgels Helmond
Zondag 30 april nog een concert en dan stopt
het concertseizoen 2016/2017 bij de Stichting
draaiorgels Helmond.
Wij kijken terug op een reeks van 26 concerten, met een bezoek gemiddelde van 230 personen per dag. Wij willen onze
bezoekers, vrijwilligers en uitvoerende hiervoor graag bedanken.
We gaan het even rustig aan doen maar zeker niet stilzitten.
Als deze Gazet uitkomt hebben we nog een concert te gaan
door accordeonvereniging For Fun dat onder leiding staat van
Dierdonker Jos van der Vorst.

Internationale Gasten

Belangstelling voor onze draaiorgels is internationaal, zo mogen wij in Juni een groep Amerikaanse orgelliefhebbers ontvangen die in Helmond een tussenstop maken om vervolgens
door te gaan naar de orgeldagen in Waldkirch. Waldkirch is de
stad waar ook ons kermisorgel “de Ruth” is gebouwd.

Zondag 30 april 2017 concert door For Fun

Uit de opgeheven accordeon vereniging Jan Martens is begin
2015 For Fun geboren (voor hun plezier). Dat ze voor plezier
spelen bleek vorig jaar al wel, voor een pauze moesten we
ze manen en om 16.00 stoppen nee hoor. Dit was niet erg,
door hun gevarieerde muziek wisten zij de aandacht naar zich
toe te trekken en te behouden. Ook dit jaar weer garant voor
een gezellige muziekmiddag te midden van de Draaiorgels,
maar zeker ook toepasselijk bij de accordeoncollectie van Arie
Willems

poster dansmiddag blanco.pdf

1

13-7-2016

Verder verwachten we op zaterdag 29 juli, de Nanjing Youth
Olympic Band uit China. Zij zullen zaterdags een concert
verzorgen. Over de aanvangstijd wordt u nog geïnformeerd.

21:04:23

Zondag 14 mei nostalgische Dansmiddag

Op zondag 14 mei is het moederdag en op deze dag hebben
Toren
wij in de Gaviolizaal een nostalgisch dansmiddag
onze
5701 straatmet
a
SH H 36Engelse
Draaiorgels en DJ Gerrit. Walsen Tango’sToRumba’s
e
ren
lm
a ond het
5701 sturauit
Wals, etc komen allemaal voorbij en nodigen
a
SH H t 36om
e mo
nd om
beste dansbeentje voor te zetten. Deze middag lbegint
13.30 uur en duurt tot 16.30 uur. Vorig jaar mochten wij op
één van de dansmiddagen na een publicatie in de landelijke
pers meer dan 100 personen uit het hele land begroeten, zegt
het voort.

Nostalgische Dansmiddag op
Nostalgische
Zondag 7Dansmiddagen
Augustus
met
met DJ
DJ Gerrit
Gerrit en
en onze
onze orgels.
orgels.

Openingstijden zaterdag en zondag van 13.00 tot
17.00 uur. Groepen ook door de week op afspraak. De
entree tijdens de openingstijden en optredens is gratis, echter vragen wij wel een donatie achter te laten
in onze orgelpijp. Zie ook: www.draaiorgelshelmond.nl
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Van 13.30 tot 16.30 uur, dansen op
in de van
donatiepijp
stellen wijenopDJprijs!
muziek
onze draaiorgels
Gerrit.
De Gaviolizaal
is
elke
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en
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De toegang
GRATIS
geopend
van 13.00istot
17.00 uur

De Gaviolizaal is elke zaterdag
en zondag
www.draaiorgelshelmond.nl
info@draaiorgelshelmond.nl
geopend van 13.00 tot 17.00 uur

www.draaiorgelshelmond.nl
Gazet
mei 2017
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Ons concertseizoen
zit er op. Vanaf 7 mei
kunt u terecht in het
stadswandelpark
de warande bij de
Caratconcerten.

7 mei 2017 start Carat-seizoen
& Welkomst- streekmarkt

Wij starten weer
op Zondag 1
oktober met het
brabantfestival, met
www.caratconcerten.nl
medewerking van
“de Keiegalmers,” “de Wanhoop” en het koor “van Wor ik
Ben”. Wij zien u graag komen.
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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!

Voor uw frietwagen-catering
op locatie

24
b e re / 7

Óok voor
autoverhuur

ik b aa

Johan Slegers

r

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

info@johanslegers.nl
Tel. 06 537 604 75

www.automertens.nl

Genieten
met een Gouden randje bij:
Gasterij, De Gouden Leeuw in Bakel

EXTRA SLEUTEL

ook autosleutels met
startonderbreker
VAN TIEL
BAKEL
KLAAR TERWIJL U WACHT

KOM GENIETEN VAN ONZE HEERLIJKE
ASPERGEGERECHTEN!
v.a. € 6,50
Hotel Restaurant Nederheide
Kaak 11, Milheeze | 0492-820080
www.nederheide.nl

TOT ZIENS
IN
B A K E L!!
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Parochie H. Lambertus
Chào mừng – Welcome – Witam cie – Benvenuto Selamat datang – Bienvenue – Bem vindo - Bienvenido
Wereldkerkdag 2017 vieren we op zondag 7
mei !
Hulpbisschop Mgr. Drs. R. Mutsaerts is hoofdgast en
hoofdcelebrant
Met een internationale H. Mis opent op zondag 7 mei om 11.00
uur in de St. Jozefkerk (Tolpost/Bakelsedijk) Wereldkerkdag
2017. Een vlaggenparade, offerandeprocessie en de reliek
verering van grote heiligen zijn opvallende elementen van
die Heilige Mis. Met muzikale medewerking van o.a. het
Vietnamees koor en het koor van de kerk Edith Stein. Na afloop
feestelijke ontmoeting met internationale hapjes en ‘n drankje.

de St. Jozefkerk om 11.00 uur een internationale Heilige
Mis, reliekenprocessie en aanbidding en een feestelijke
ontmoeting. Van harte welkom!
Openluchtmis Kapel van Binderen zondag 14
mei
In oktober vierden we dat de kapel van Binderen, de Mariabedevaartsplek binnen onze eigen parochie, 75 jaar bestond.
In het parochieblad hebben we daar uitgebreid bij stil gestaan.
We kondigden toen reeds aan, dat we in de meimaand ook
nog een viering voor iedereen willen houden.
Deze plechtige viering in de open lucht, op de oude processie
weide naast de kapel, zal op zondag 14 mei om 13.30 u.
worden gehouden. Hulpbisschop Mgr. Mutsaerts zal de Mis
opdragen, samen met pastoor Seidel, het Catharinagilde en
koor Camillo. En met u! Iedereen is van harte welkom.

Wij zijn een ‘rijke’ parochie 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, zo is de Vietnamese en ook de Poolse gemeenschap
groot. Parochianen komen ook uit andere landen, zoals uit
Portugal, Indonesië, Italië, Spanje, de Verenigde Staten,
Nigeria, Litouwen of uit een land in Zuid‐Amerika.
Graag vieren we op zondag 7 mei samen Wereldkerkdag, één
in geloof in Christus, verschillend in de prachtige en rijke eigen
tradities. Voor al deze parochianen is er op zondag 7 mei in
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
Een bijzondere ontmoeting op
een zaterdagmorgen
door: Corine Beeuwkes –van Ede

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

Op een zaterdagmorgen moest ik nog
even in de kerk zijn; daar aangekomen
stond er een groepje jongens bij de kerk
zich duidelijk te vervelen. Ik vroeg hen
of ze de kerk van binnen wilde zien? Met
de nodige aarzelingen (of het wel mocht
van thuis/moskee, en ik hen vertelde
dat de imam hier ook kwam, durfden zij
ook) stapten ze de drempel over.
Met verbazing werd alles bekeken.
Zingen jullie in de kerk? Zitten jullie? Op
de preekstoel daagde ik hen uit om te
zeggen wat zij belangrijk vonden. Een
indrukwekkende boodschap klonk:
• stop met oorlog voeren
• denk bij Islam niet meteen en alleen
aan terrorisme
• oordeel niet als iemand anders
denkt, gelooft of er anders uit ziet.
Daarna gingen we de stilteruimte
bekijken en vertelden ze over hun
eigen verlieservaringen. Toen Arjan
Mooij (organist) ook nog onverwachts
binnenstapte werd de rondleiding
compleet: het orgel mochten ze ook
‘bespelen’ en kregen uitleg. Wat een
mooie ontmoeting! Na afloop werden
we bedankt en zwaaiden ze me later uit.
Mijn dag kon niet meer stuk!
Een spontane bezichtiging van onze kerk
door 5 Marokkaanse jongens ‘van de
straat’.

Koffie-inloop-ochtend
Elke dinsdagmorgen houden we koffieinloopochtend 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!

	
  

Kijk voor meer informatie op de site van
de Bethlehemkerk:
www.bethlehemkerk-helmond.nl
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Vanaf 23 Januari in Bakel:

unieke AfslAnkmethode
Een volledige workout in 35 minuten

nieuwe openingstiJden
Ma. t/m za. 7.30 - 12.30 uur
Ma. t/m do. 16.00 - 22.00 uur
Vrijdag
16.00 - 21.00 uur

Wegens succes 3e infraroodtraining

die we aan kunnen bieden

25 minuten tRAinen
= 25 km hARdlopen

✓ Versnelde vetverbranding
✓ Versneld centimetersverlies
✓ Gewichtsverlies
✓ Soepelere gewrichten
✓ Ontgifting en zuivering
✓ Cellulite vermindering
✓ Jonge en mooiere huid
✓ Herstelde, ontspannen en gezonde slaap
✓ Verbeterde algehele gezondheid

nieuw: milon ciRkel

knAllende Actie
probeer
1 maand
gRAtis milon

UNIEK AANBOD OP AFSLANK GEBIE
Alleen bij aanmelding in de maand mei

✓ Liever 35 minuten trainen in plaats van

Als eerste in Nederland: de
van infraroodtraining & Milon c
1,5combinatie
uur in de sportschool?
✓
Heb
je
tijd
om
2x
in
de 10 dagen gericht
35 min. op jouw
Nu ook nieuw bij EMC Slank & Fit; voedingsadvies
te trainen om je fit en vitaal te voelen?
persoonlijke doelstellingen
uitgewerkte
✓ Wil met
je trainen
onder goedeweekmenu’s!
begeleiding?
✓ Wil je op eigen niveau trainen?
✓ Ben je klaar met het instellen van
de toestellen?
✓ Vind je het fijn om in een gezellige
sfeervolle studio te trainen?
✓ Wil je zelf bepalen wanneer je
komt trainen of liever
op afspraak?
Beide mogelijk bij ons!

Change your life & start nu!
Openingstijden:
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za
Zo

7.30- 12.30/16.00- 22.00
7.30- 12.30/16.00- 22.00
7.30- 12.30/16.00- 22.00
stARt
7.30- 12.30/16.00- 22.00
7.30- 12.30/16.00- 21.00
7.30-12.30/Gesloten
Gesloten

nu en bel ons op 0492 - 745 159

www.emcslAnkenfit.nl
Sint Wilbertsplein 8 • 5761 BK Bakel • Tel. 0492-745 159

Maak snel een vrijblijvende afspraak om het jaar goed te starten!
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Woonplezier
begint bij Broeckx makelaars
UW
NIE

UIT

ge

ara

eg
bel

b

Du

Ockenburghpark 30

Schrevenhofdreef 18

Coendersberglaan 28

5709 ML TE Helmond
vraagprijs € 319.000 k.k.

5709 RM TE Helmond
vraagprijs € 317.500 k.k.

5709 MA TE Helmond
vraagprijs € 489.000 k.k.

HT

OC

K
VER

D

UW

O
GEB

HT

OC

K
VER

HT

OC

K
VER

Zonnedauwsingel 14

Dwergvlasbeek 1

Sandenburglaan 14

5709 PE TE Helmond
vraagprijs € 300.000 k.k.

5709 PN TE Helmond
vraagprijs € 549.000 k.k.

5709 RV TE Helmond
vraagprijs € 300.000 k.k.

Unieke presentatie door Broeckx makelaars
Door onze unieke manier van presenteren (zowel digitaal als ook tijdens de bezichtigingen!), ons grote
netwerk en actieve verkoopaanpak hebben wij dit jaar al weer diverse woningen in Dierdonk verkocht!
Daarom zijn wij op zoek naar nieuw aanbod. De kans is namelijk zeer groot dat we de koper voor uw woning
hebben. Tevens hebben wij momenteel een erg interessante aanbieding wanneer u besluit uw woning via
ons te verkopen!
Bent u benieuwd naar de verkoopmogelijkheden van uw woning? Wilt u vrijblijvend weten wat de waarde
van uw woning is? Ik kom graag een keer bij u langs!
Uw wijkspecialist:
Alwin Greefkes
06 547 90 222

Vind ons ook op:
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