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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. 12, en 26 Juni.
RESTAFVAL: Za. 3 en Ma. 19 Juni.
OUD PAPIER: kijk in de kalender van
www.deafvalapp.nl om erachter
te komen wanneer de papier
containers bij u geleegd worden.

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,
één keer per maand kunt u deze aan de straat aanbieden.
Er geldt een ander ophaalschema.
Kijk in de kalender van de afvalapp (www.deafvalapp.nl) om
erachter te komen wanneer de papiercontainers bij u geleegd
worden. (dit is in de wijk verdeeld over verschilende dagen)

Telefoonnummers
Alg. Politienummer
(0900-8844
Wijkagent M.Beckschebe (0900-8844
mail: maizie.beckschebe.@politie.nl
(512021
Basisschool Dierdonk
(513971
Dierenambulance
(140492
Gemeente (Meldingen)
(0900 8998636
Kruiswerk Peelland
(522109
Parochie H.Lambertus
Wijkopzichter Theo van Lieshout
mail: stadswacht@Helmond.nl
Opbouwwerker LEVgroep (06 14871295
(595555
Ziekenhuis Elkerliek
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
(0900 - 8861
(alleen spoed)
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Huisartsen praktijk Dierdonk
(514121
F.A.T.C. van Vijfeijken,
(558732
M.H.W. Strijbos
Spreekuur op afspraak
Waterleliesingel 20, 5709 PD Helmond
www.huisartsenpraktijkdierdonk.nl
Tandarts Dhr. R.J. van Hagen,
Coendersberglaan 42 5709 MA Helmond
Behandeling op afspraak
(556156
www.tandartsvanhagen.nl
Tandarts Mw. H. Jeurgens-Schoolen
Waterleliesingel 22
5709 PD Helmond
Behandeling op afspraak
(510410
Praktijk voor Fysiotherapie,
Manuele en Kinderfysiotherapie
Waterleliesingel 18
5709 PD Helmond
Behandeling op afspraak
(512723
dagelijks van 8.00 - 18.00 uur

Verloskundige praktijk “de Uiver”
Waterleliesingel 18 5709 PD Helmond,
Spreekuur: Di ochtend, namiddag, avond
Do ochtend,
In overleg andere dagen mogelijk
(518551
Afspraken: 9:00-14:00
www.verloskundigendeuiver.nl
Logopediepraktijk Dierdonk (558360
logopedie.brouwhuis.dierdonk@gmail.com
Peuterspeelzaal Hummeldonk

(514611
Moeders-voor-moeders
(514911
Sandra Rondeel
Kinderopvang ZieJeZo
Zwanebloemsingel 54 (06 4344 3137
Kinderdagverblijf De Bereboot
(475009
Oude Dierdonk 1
Spring Kinderopvang
(088 2088200
met een voorsprong
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Doormidden gehakt
Met dit voorwoord hakken wij dit jaar het
aantal edities van de Gazet al doormidden. Dit is de 6e editie van de 10 die in
2017 worden geproduceerd. Het is juni
en de eindexamens zijn achter de rug.
De eindexamenkandidaten krijgen deze
maand te horen of ze zijn geslaagd, een
herexamen mogen maken of het nog een
jaar moeten overdoen. Uiteraard hopen
we dat bij iedereen de vlag en de boekentas uitgehangen kan worden.
Deze maand hebben we nog een extra
vrije dag en dat is misschien wel de dag
waarop u deze Gazet leest. Misschien een
Gazet waar u ook wat meer leest over
activiteiten die buiten Dierdonk spelen.
Reden hiervoor is dat we momenteel betrekkelijk weinig kopij aangeboden krijgen
vanuit de wijk. Fijn dat we dan kunnen
lezen dat de Dierdonkdagen in september
toch doorgaan. Nog niet zo lang geleden
konden we ook regelmatig berichten over
een “voortuinenwedstrijd” of “Kunst In
Dierdonk” lezen. Soms verhuizen de
kartrekkers en als dan niemand het stokje
overneemt, komt er een einde aan deze
activiteiten.
Heeft u ideeën of wilt u zich inzetten voor
de wijk dan zijn er vele mogelijkheden.
Het mooiste zou zijn als er weer
kartrekkers op staan om deze of andere
activiteiten op zich te nemen. Heeft u
interesse schroom dan niet om contact
op te nemen met de wijkvereniging
secretariaatwijkvereniging@dierdonk.nl.
Mocht u geïnteresseerd zijn om aan een
al bestaande activiteit of vereniging uw
steentje bij te dragen, kijk dan eens bij
de verenigingen die op pagina twee staan
Overal in Dierdonk zie je het prille of al
weer wat verder uitgelopen groen en
bloemen staan. De plantenpracht is dit
jaar ook aangevuld op diverse lantaarnpalen op onder andere de Dierdonklaan en
Coenderbergslaan met ‘Hanging Baskets’
aan de lantaarnpalen. Ook zien we nesten van watervogels bij de waterkant.
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Dit alles bij elkaar wil ook zeggen dat het
mooi weer wordt. De BBQ’s gaan weer
aan. Hou echter als u een houtskolengrill
gebruikt rekening met de buren. Een
stukje vlees ruikt lekker (zolang het niet
verkoold is) … maar rook van hout, daar
zit een luchtje aan, net zoals aan het stoken van houtkachels. Uiteraard kan ook
(harde) muziek voor overlast zorgen.
Ook onze jong gebleven ouderenclub
MoetNiks is weer naar buiten met Jeu de
Boules, maar ze hebben besloten om ook
de mogelijkheid te geven om binnen in
Parkzicht te blijven koersballen. Behalve
op een woensdag omdat Parkzicht een
nieuwe vloer krijgt. Verder heeft Moet
Niks Peter van Rooij, een van hun aan
jagers in het zonnetje gezet.
Ik heb al geschreven dat Pinksteren in
deze maand valt, maar we hebben in
Nederland deze maand ook Vaderdag te
vieren. Waarom schrijf ik in Nederland?
Wel als je in Duisland woonde dan was
je nu een maand te laat. Daar wordt Vatertag altijd gevierd op Hemelvaartsdag,
maar op een hele ander manier dan bij
ons. Men trekt er met de mannen op uit
met een drankje en BBQ- vlees.
Dan nog even terug naar de eindexamenkandidaten, uiteraard zien wij graag hen
de vlag met de boekentas uithangen. Vorige maand schreef ik al iets over vlaggen
op 4 mei en 5 mei. Ook juni heeft een
dag dat de Nederlandse driekleur graag
gezien wordt in het straatbeeld en wel
als eerbetoon aan onze veteranen. De
laatste zaterdag van deze maand is het
weer nationale veteranendag.
Weer genoeg vooraf geschreven, ik wens
jullie weer veel leesplezier.
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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

www.tuincentrumdebiezen.nl
NOG
MEER

50%
KORTING
*
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Op een product naar keuze van
onze slagerijafdeling
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Probeer bijvoorbeeld onze
smaakvolle zelf gemarineerde
gegrilde kippetjes of spareribs
met extra korting!

Y
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• Deze waardebon is geldig van donderdag 1 t/m
vrijdag 30 juni en alleen inwisselbaar bij
Jumbo Bakel, Auerschootseweg 17.
• Maximaal één waardebon per transactie/klant.
• Korting geldt op 1 verpakking tot een
maximumgewicht van 1 kg.
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KLEDINGREPARATIE
Ger van Hout
Gediplomeerd
coupeuse/costumière
Nieuwveld 88 Helmond
tel. 0492-533074
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23-5-2017 1:17:33
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Verschijnt 10x per jaar
Huis-aan-huis in Dierdonk.
Oplage 1.800 stuks.
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MoetNiks Mededelingen   .   .   .   .   .   .
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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
21 juni.
uitgave inleveren uiterlijk:
Volgende verschijningsdatum vanaf:
7 juli.
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Woonhuis verkopen:

Aandacht voor kwaliteit en presenta�e
Onlangs wederom diverse panden op Dierdonk verkocht.
~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)
- Advertenties Gazet van Dierdonk juni 2017.indd 6

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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Meer openbare ruimte
We wonen in Dierdonk in een ruim
opgezette wijk met veel grote huizen
die veelal ook grote tuinen hebben.
Veel ruimte dus voor de bewoners.
De wijk biedt ook veel ruimte aan de
inwoners door de openbare ruimte
die bestaat uit wegen en paden,
groen en water. En die openbare
ruimte is van ons allemaal.
In uw huis en tuin bepaalt u wie er binnenkomen en geeft u
de leefregels aan. In de openbare ruimte is “de gemeente” de
beheerder die voor onderhoud en orde zorgt. Dat doet, die
vaak zo anoniem ervaren gemeente, voor ons allemaal, zelfs
voor niet-wijkbewoners. Op diverse plaatsen staan bankjes en
voor de kinderen heeft de gemeente op een aantal plekken
speeltoestellen geplaatst.
Het gebruik van die openbare ruimte door mensen, al of niet
uit onze wijk, leidt af en toe tot ergernissen van omwonenden.
Die ergernis is begrijpelijk als er sprake is van hinderlijk gedrag
zoals rommel (of hondenpoep) achterlaten, herrie maken en
als ergste: vernielingen plegen. Dat omwonenden dan “de
gemeente” inschakelen om daar een halt aan toe te roepen is
begrijpelijk maar lang niet altijd de meest logische stap.
Die openbare ruimte is van ons allen tezamen en we kunnen
dus ook proberen er samen, dus ook met de overlastgevers,
wat aan te doen. Zelf die overlastgevers aanspreken helpt
vaak heel goed mits dat op een niet-agressieve manier
gebeurt. De wijkraad inschakelen voor lastigere problemen
kan ook helpen.

Maar wat ik graag aan al mijn mede-wijkbewoners wil
meegeven is om eerst na te gaan of het nou echt zo hinderlijk
is als er jongeren op een bankje samenkomen om wat te
“hangen” en of spelende (voetballende) kinderen echt de rust
aan het verstoren zijn…. Kunnen we elkaar die gezamenlijke
ruimte ook een beetje gunnen?
Onlangs ontstond in een deel van onze wijk een hoop “gedoe”
toen een wijkbewoner zijn ervaren overlast (opnieuw) via “de
gemeente” wilde oplossen. Het gemeentebestuur is eraan
gehouden te reageren als er een klacht komt. De oplossing
zou ten koste gaan van speelplezier van veel kinderen uit dat
deel van de wijk en daarmee waren veel ouders het dus niet
eens.
Uiteindelijk bleef het speelterrein zoals het was, maar niet
zonder dat er enquêtes, brief- en e-mailwisselingen, een hoop
telefoongesprekken en helaas ook een hoop verwijten waren
gepasseerd.
Laten we als bestuurders wat eerder durven kiezen voor
niet-handelen bij klachten als de ervaren klachten niet in
verhouding staan tot het normale gebruik van de openbare
ruimte. Maar laten we ook als bewoners elkaar wat meer
(openbare) ruimte gunnen!
Mirjam van der Pijl, raadslid PvdA.
Email: mirjamvanderpijl@gmail.com

Motie Geitenhouderijen Muizenhol 1 en
Grotelseheide 4
Het heeft weinig aandacht gekregen
maar toch is bovenstaande motie van
wezenlijk belang voor de geitenfokkerijenkwestie in onze directe nabijheid.
De VVD heeft, met unanieme steun
van de rest van de gemeenteraad,
op 9 mei j.l. een motie ingediend om
te bewerkstelligen dat het gebied
rond Muizenhol 1 als urgentiegebied
wordt aangewezen en dat een geitenfokkerij op Muizenhol
1 absoluut ongewenst is. De definitie daarvan is dat het
een gebied betreft waar de kwaliteit van de leefomgeving
of de gezondheidssituatie als gevolg van overlast door een
veehouderij onder de maat is. Voor zo’n urgentiegebied liggen
diverse subsidies en programma’s klaar bij de provincie.
De VVD heeft het college gevraagd in overleg te treden met
de gemeente Gemert-Bakel, ODZOB en Provincie om het
gebied als urgentiegebied te bestempelen.
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Daarnaast heeft de VVD ook gevraagd om in gesprek te gaan
met de gemeente Gemert-Bakel hoe de adviezen van de
GGD met betrekking tot het bedrijf aan de Grotelseheide 4
opgevolgd gaan worden, want ook daar zijn een aantal zaken
niet op orde. In dezelfde vergadering heeft de VVD een
motie gesteund die ingediend werd door Groenlinks om het
steunpunt Q-support, ondersteuning voor Q-koortspatiënten,
in de lucht te houden. Het is namelijk zo dat hiervoor voor
1 oktober nieuw budget beschikbaar gesteld moet worden
en dat demissionair-minister Schippers dit beschouwt als
nieuw beleid en dat een demissionair kabinet beperkt is tot
het uitvoeren van bestaand beleid. Door het verdwijnen
van Q-support zou een schat aan kennis over Q-koorts ook
verdwijnen en daarmee ook kennis over uitbraken van een
zoönose-epidemie. U begrijpt dat wij de vinger aan de pols
houden hoe de moties uitgevoerd gaan worden en wat de
ontwikkelingen omtrent deze materie zijn.
Joan Damen
joandamen@upcmail.nl
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The Continuing Story N279
Beste medewijkbewoners,
Op dinsdagavond 16 mei jl. werd de klankbordwerkgroep
N279 nader geïnformeerd inzake de stand van zaken met
betrekking tot de Provincialeweg N279, over het tracé tussen
Veghel en Asten. De z.g. Stuurgroep, dat is een groep mensen
die de betrokken gemeenten vertegenwoordigen als mede
het waterschap, de provincie, de Brabantse Milieufederatie
etc. Er is een afweging gemaakt tussen een aanpassing van
het huidige tracé en de aanleg van een nieuw stuk weg, de
z.g. lange omleiding bij Dierdonk aan de noordoostzijde
van deze wijk. Er werd ons uitgelegd op basis van welke
argumenten men tot de voorgestelde variant was gekomen,
namelijk de variant van de lange omleiding bij onze wijk.
Er werd ook verteld dat ter hoogte van de wijk Brouwhuis
een half verdiepte ligging van het tracé was voorgesteld.
Aangaande de wijk Rijpelberg werd gevraagd om extra geluid
werende maatregelen en ook daar zou aandacht aan worden
besteed. Uiteraard werd onze mening gevraagd en nagenoeg
de gehele klankbordwerkgroep was voor het voorstel van de
Stuurgroep.
Later op de avond werd het voorstel van de Stuurgroep, welk
in haar geheel is overgenomen door B en W van de Gemeente
Helmond, in een aansluitende vergadering met de commissie
Wonen nog eens een keer overgedaan. Hierbij was er tevens
een mogelijkheid was tot inspreken voor iedereen. De
eerste inspreker was de vertegenwoordiger van de Stichting
Brouwberg welke stelde dat er eigenlijk geen noodzaak was
tot een aanpassing van de N279 en als het dan toch moest,
kiezen voor het inzetten van de best bestaande technieken.
De tweede spreker was de vertegenwoordiger van de
Helmonds Werkgevers en deze hield een warm pleidooi voor

de lange omleiding en tevens direct ook een verdubbeling van
rijbanen. Dit alles om de industrieterreinen beter bereikbaar
te maken nu en voor de toekomst. De Wijkraden Dierdonk en
Helmond Noord hebben gezamenlijk van het inspreekrecht
gebruik gemaakt en aangegeven voorstander te zijn van
de lange omleiding bij Dierdonk en wel om beide wijken
bereikbaar en leefbaar te houden. Het voorstel heeft de steun
van het grootste deel van de bewoners van beide wijken. We
zijn er van op de hoogte dat er een klein aantal tegenstanders
is voor de keuze van het nu voorgestelde tracé.
Terug naar de vergadering van de commissie Wonen, ook
hier was consensus. De gehele commissie is voor de lange
omleiding bij Dierdonk, zij het dat er wel bij enkele partijen
nog wat kritische kanttekeningen waren. Op de 30ste mei
as. moet de Gemeenteraad van Helmond met een definitief
voorstel komen. Dit wordt dan weer voorgelegd aan de
Provincie Noord Brabant. Zonder onverwachte obstakels in
het proces zou dan in 2020 gestart kunnen worden met de
werkzaamheden.
Namens de Wijkraad Dierdonk,

René van Lierop

Strengere controles Bakelse Bossen
Strengere controles op naleving regels
Bakelse bossen
Medio juni starten controles op de
naleving van de regels in de Bakelse
Bossen. Veel gebruikers en eigenaar
Brabant Water ervaren overlast van
enkele gebruikers die zich niet aan de
regels houden. Houden zij zich niet aan
de regels? Dan riskeren zij een geldelijke
boete.
Voorbeelden van overlast zijn: fietsers
en wandelaars die niet op de paden
blijven, mensen die hun hond laten los
lopen op plekken waar het niet mag of
brandgevaar door roken en barbecueën.
Speelweide honden
De Bakelse bossen zijn eigendom van
Brabant Water. Iedereen is welkom.
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Ook honden, mits aangelijnd. Voor
honden is recent in het bos een grote
speelweide gemaakt, waar zij kunnen
loslopen. Ook is er een gedeelte van het
bos als losloopgebied aangewezen. Met
borden is aangegeven waar de honden
mogen loslopen.
Samen
Gaat u naar de Bakelse bossen? Hou
dan een beetje rekening met andere
gebruikers. Zo zorgen we er samen voor
dat we allemaal plezier hebben in het
bos.
Heeft u vragen? Ervaart u overlast?
Neem dan contact op met de gemeente
via 14 0492 of vul het meldingsformulier
in op www.helmond.nl/meldpunt.
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MoetNiks mededelingen
In afwijking van andere jaren …

Op veler verzoek aan het bestuur van ‘MoetNiks’ is besloten
om de komende maanden te starten met een proef, te weten:
petanquen (buiten op de promenade) en koersballen (binnen
in Parkzicht) gelijktijdig op de woensdag vanaf 10.00 uur tot
12.00 uur.
Beste Dierdonkers een extra uitbreiding dus van een activiteit.
Schroom niet en speel een ‘balletje’ mee; goed voor spieren
en ledematen. Mogen wij u als ‘MoetNiks’ ook begroeten?

Let op: op woensdag 26-7-2017 spelen we niet i.v.m.
nieuwe vloer in het Parkzicht …

In week 30 wordt er een nieuwe vloer gelegd in Parkzicht.
Daarom kunnen wij op woensdag 26-7-2017 niet binnen voor
koersbal en (toiletten) voor petanquen (buiten). Daarna is
alles weer beschikbaar.

Nog éénmaal de spotlights op Peter van Rooij

Dierdonk staat nog in haar kinderschoenen als een paar men
sen, waaronder Peter, in de nieuwe wijk iets voor de groep 60+ers willen doen. Voor diegenen dus die geen verplichtingen
meer hebben toch iets organiseren. Zo ontstond ‘MoetNiks’,
de groep ‘ouderen’ van de Wijkvereniging Dierdonk.
Hun eerste officiële vergadering was op 29 december 1998
in de Dierdonkschool. Daar werden de eerste plannen
gesmeed voor allerlei activiteiten, waarvan de meeste nu
nog bestaan. Zo maar een greep uit deze activiteiten: Jeu de
Boules, Koersbal, Fietstochten, Winterwandelingen, Busreisje,
Kerstviering en veel meer.
Peter van Rooij is van meet af aan heel erg betrokken geweest
bij de club ‘MoetNiks’, maar wilde met zijn 80 jaar graag het
stokje overdragen. Aangezien het intussen nieuwe MoetNiks
bestuur dit ‘afscheid’ niet zomaar voorbij kon laten gaan,
heeft het samen met de MoetNiks deelnemers op woensdag
26 april 2017 feestelijk aandacht hieraan geschonken.
Ook zijn echtgenote Lies is hierbij niet vergeten. Met warme
speeches van zowel Jeanne de Jong als Jan van Duren werd
Peter in een bloemrijk zonnetje gezet. Met een overvolle
emmer bloemen van de mede-moetniksers en cadeautjes
plus bloemen van de Wijkvereniging is afscheid genomen van
een geïnspireerd bestuurslid.
Wij hopen dat Peter samen met Lies nog heel lang mag ge-
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nieten van de extra vrije tijd en nogmaals bedankt voor je/jullie
inzet voor de Wijkvereniging Dierdonk voor de club MoetNiks.

Het jaarlijkse busreisje van het Dierdonkse ‘MoetNiks’

Al kijkend uit het venster zag ik de eerste deelnemers zich
opstellen bij AH. De bus komt voorrijden dus tijd om de
voordeur achter ons te sluiten.
We hadden ons plekje gevonden en na een praatje van Jeanne
ging de reis van start met een bus vol blije Dierdonkers.
Al rijdend door het mooie Nederlandse landschap met haar
weidse uitzichten en haar meanderende rivieren komt
de tweede stad van Utrecht in het zicht. Het silhouet in
rivierenland is aftekenend voor de ‘keistad Amersfoort’.
Jeanne en haar team brengen voor de zoveelste maal een stad
onder de aandacht van de deelnemers van ‘MoetNiks’.
Bij aankomst in het restaurant aan het Bootstation worden
we ontvangen met koffie/thee en appelgebak. Van hieruit
zullen voor onze groep om 15.00 uur twee boten klaarstaan
voor een boottocht. De deelnemers voor het treintje worden
na de koffie voor de deur afgehaald.
Er was de tweejaarlijkse manifestatie Kunst & Varen. We
komen met het wandelen en op de vaarroute ogen en oren
tekort. Met de vele bijzondere bezienswaardigheden o.a.
het Mondriaanhuis, de woning van raadspensionaris Johan
van Oldenbarnevelt en niet te vergeten de bierpullen met
de sensuele borsten met de titel ‘drink van de liefde opdat je
dronken wordt van het leven’. En leven dat doen ze al vanaf
het jaar 1041 in Amersfoort. Verder verkennen we, naast de
vele winkeltjes, de mooiste plekjes zoals de heilige huisjes, de
stadsmuurwoningen en de pittoreske inkijken van de straatjes
in de binnenstad waar de kerktoren zich als herkenpunt
(middelpunt van Nederland) aanbiedt en nog veel meer.
Na een leerzame middag staat de bus gereed om ons naar
Hoenderloo te brengen voor een uitstekend gezamenlijk
diner. Daarna stappen we weer in de bus op weg naar
Dierdonk, waar we rond 21.00 uur arriveren. We kunnen
terugkijken op een geslaagde dag, zelfs de weergoden waren
ons goed gezind. En we kijken nu alweer uit naar het volgende
uitje en zijn benieuwd wat het team van ‘MoetNiks’ voor ons
in petto heeft. Want een ding staat vast, ze verrassen ons jaar
op jaar met een bijzonder busuitje.
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€ 855,-
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UITVOERING
140x200 cm

1495,COMPLETE CARESSE
JUBILEUM BOXSPRING!

NU INCLUSIEF HOOGWAARDIGE

GEL FOAM TOPPER T.W.V. € 499,-

ELEKTRISCH VERSTELBAAR
Klantnr.

• inclusief robuust hoofdbord

voorzien van stijlvol sierstiksel

• inclusief anti-slip waardoor matrassen
niet kunnen verschuiven

• 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

BETALEN

Geldt voor de
boxsprings uit
de Caresse Silver
Collection

VAN

5761 AG Bakel
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

ADVERTENTIEPROEF GRAAG ZO SPOEDIG MOGELIJK
RETOURNEREN A.U.B.

Akkoord

Akkoord na correctie

Opdrachtgever:

Datum:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Handtekening:

Functie:

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

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

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

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

Slijterij
Luc’s
Luc’s
Wines & Drinks
Wines & Drinks
Slijterij

Luc van der Horst
Luc van der Horst
Mierloseweg 14
Mierloseweg 14
5707 AM HELMOND
5707 AM HELMOND
T 0492 26 46 56
46 448
56 347 12
0492-M26 06
www.lucswinesendrinks.nl
06 – 448 347 12

Uw
schoonheidsspecialiste

Schoonheidssalon

yentill

Aanbieding

Juni, Juli en Augustus 2017
Willy van Duren
Kalmoesbeek 13
5709 PV Helmond

Mini behandeling
voor € 20,00

Altijd leuk om te geven.....
en heerlijk om te krijgen!

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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Een voorkeur voor foto’s van mensen …

Elke fotograaf heeft zo zijn voorkeuren
en thema’s waar hij zich op focust.
Vorige maand zagen we veel natuur en
macrofotografie.
Ikzelf ben erg geïnteresseerd in het
maken van foto’s van mensen. Onder
andere omdat deze foto’s bijna altijd
uniek zijn. De meeste foto’s die ik maak
vallen echter niet in deze categorie.
Mensen laten zich niet altijd graag
fotograferen. Toen mijn kinderen nog
klein waren, had ik hier altijd genoeg
mogelijkheden maar ook deze willen
nu niet altijd. Leuker vind ik het nog om
mensen met karakteristieke gezichten
te fotograferen. Vaak kom je hiervoor in
het buitenland goede kandidaten tegen.
Ik kom regelmatig in China en neem
dan ook mijn camera mee. Maar hier
heb ik tot nu toe nog niet veel succes.
Hoewel Chinezen dol zijn op foto’s van
zichzelf met een westerling (hier word
ik regelmatig voor gevraagd en mijn
–blonde- vrouw kon zelfs de Chinese
muur niet goed bekijken vanwege alle
aandacht voor haar), roepen ze meestal
direct dat ik niet mag fotograferen.
Toch is het me een paar keer gelukt, zie
bijgaande foto’s.

Toen we begin dit jaar in Zuid Spanje
waren voor een paar dagen, had ik meer
geluk. De man op de foto was iemand
die zijn (rots)woning opengesteld heeft
voor publiek en bij de ingang een bak
je had staan waar mensen wat geld
konden achterlaten. Toen ik dit deed
en hem daarbij vroeg of ik hem mocht
fotograferen, was hij gelijk enthousiast.
Ik heb helaas de avond over portretrecht
en andere rechten van de fotoclub
gemist maar volgens mij heb ik hem met
gebarentaal toch wel duidelijk gemaakt
dat deze foto ook in de Gazet gebruikt
gaat worden ;-)

Hier besef ik me altijd dat elk van deze
foto’s al een keer door iemand gemaakt
is en dat de mooiste foto waarschijnlijk
wel in het mapje zit dat hier ook te
koop is. Toch vind ik het altijd weer
een uitdaging om de mooiste details of
doorkijkjes goed op de foto te krijgen.

De overige foto’s zijn ook uit dit gebied
met al zijn forten en kathedralen, waar
ik wel honderden foto’s geschoten heb.
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Het leuke van de fotoclub is dat er steeds
verschillende thema’ worden behandeld
en ook in de uitjes worden toegepast.
Hierdoor leert ieder op zijn eigen gebied
nog meer bij, maar krijgt ook inkijk in de
gebieden waar andere leden mee bezig
zijn. Het gezamenlijk aan een onder
werp werken en achteraf de verschillen
in resultaat bekijken is altijd een hoogte
punt van de clubavonden.
Kijk voor meer informatie op
www.fotodier.nl
Rob Kraaijeveld

11
28-5-2017 17:40:29

Al 90 jaar uw vertrouwde
witgoedspecialist

WASMACHINE

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+++
7 kg trommel
1400 toeren, regelbaar
digitaal display met resttijdindicatie en startuitstel
• doseerassistent
• AWO/C 7350

389,-

349
,euro

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

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
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Nieuwe leerlingen aanmelden BS Dierdonk
Basisschool Dierdonk,
Nijendaldreef 1,
5709 RK Helmond
Tel. 0492-512021
e-mail dierdonk@dierdonkschool.nl
Het aanmelden van nieuwe leerlingen
op BS Dierdonk.
De inschrijving van een leerling is het
eerste contact tussen ouder(s) en
school, wij vinden dat een belangrijk
moment. Gedurende het schooljaar ont
vangen we regelmatig vragen over de
gang van zaken rondom de aanmelding
van nieuwe leerlingen. Het lijkt ons goed
om via de Gazet wat meer informatie te
geven over deze aanmeldingen.
Voor wat betreft de aanmelding van
een nieuwe leerling op Basisschool
Dierdonk, kunnen we het volgende toe
lichten: Hoe eerder u uw kind(-eren)
aanmeldt, des te beter kunnen wij
rekening houden met de komst van uw
kind(eren). Vanaf 1 jaar kunt u uw kind
al aanmelden.
Het verloop
-	Na een eerste aanmelding (tele
fonisch, via de website, of per mail)
ontvangen de ouders/verzorgers een
inschrijfformulier en een schoolgids.
- Als u het inschrijfformulier retour
neert, worden de gegevens verwerkt
in onze leerlingenadministratie.
-	Ongeveer een half jaar voordat
uw kind 4 jaar wordt, wordt u uit
genodigd voor een ouder-informatie
ochtend, inclusief een rondleiding
door de school en een bezoek aan
een (kleuter)klas.
-	 U ontvangt een uitnodiging voor een
individueel intakegesprek met de
(adjunct-) directeur. Een paar weken
voordat uw kind 4 jaar wordt, mag
hij/zij op school vijf dagdelen komen
kennismaken.

Sprookjes in de kleutergroep
Op dit moment werken wij in de
kleutergroepen aan het project sprook
jes. In groep 1-2 E hebben we een super
mooi snoephuisje gemaakt. We hebben
eerst geluisterd naar het verhaal van
Hans & Grietje.
Daarna heeft de juf een mooi snoep
huisje in elkaar gezet. Hier mochten
alle kinderen van de klas natuurlijk nog
wel een mooi snoepje voor maken. Nu
kunnen wij in onze sprookjeshoek ook
echt spelen in een snoephuisje!
Koningsspelen bij de kleuters
Vrijdag 21 april hebben wij als school
meegedaan met de koningsspelen. De
dag begon goed met een koninklijk
ontbijt! Samen hebben we heerlijk ge
smuld van al het lekkers.
Na het ontbijt was het tijd om de
spieren los te maken voor de sport- en
spel dag. Het lied “Okido” van Kinderen
voor Kinderen was dit jaar het lied voor
de Koningsspelen. We hadden de weken

daarvoor al flink geoefend dus iedereen
kende het liedje met bijbehorend dansje
super goed!

Om 9.30 was het tijd om van start te
gaan met onze sport- en speldag! Voor
de kleutergroepen waren de activiteiten
verdeeld over twee schoolpleinen.
Op het ene plein mochten we een
nummertje kiezen aan de waslijn
waar aan spel aan gekoppeld was. In
een groepje van 6 kinderen met een
hulpouder mochten de kinderen het
spel zoeken en uitvoeren.
Wie kan er goed zaklopen? Wie gooit
alle blikken om met een bal? Wie kan er
goed samenwerken? Wie kan het snelst
een aardbeienveter opeten? Het laatste
spel was zeer zeker een van de leukste
spellen, vonden de kinderen!
Op het andere
plein,
stonden
twee grote spring
kussens en konden
de kinderen lekker
springen en trucs
oefenen! Het was
een super leuke
dag met een gou
den randje.

Voor de verdere informatie verwijzen
wij u graag naar onze website www.
dierdonkschool.nl. Hier vindt u ook
onze schoolgids, waarin op blz. 26 en 27
meer verteld wordt over de aanmelding.
Mocht u na het lezen hiervan nog
vragen hebben, dan staan wij u graag te
woord.
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word lid van de wijkvereniging
Geachte wijkbewoner van Dierdonk,
Bent U al lid van wijkvereniging Dierdonk dan is dit schrijven niet direct voor u
bestemd.
Bent U nog geen lid dan willen wij U graag vertellen wat de voordelen voor U en
voor de wijk zijn als U een lidmaatschap aangaat.
Binnen de wijk Dierdonk hebben we veel enthousiaste vrijwilligers
die in samenwerking met de wijkvereniging allerlei activiteiten organiseren voor
groot en klein, voor jong en oud.
Om de activiteiten van de wijkvereniging te steunen kunt u lid worden. De
contributie bedraagt slechts € 15,00 per jaar per gezin en € 7,50 voor alleenstaanden.
Behalve dat u de wijkvereniging steunt, geeft lidmaatschap ook financieel voordeel
bij deelname aan de activiteiten.
Hoe kunt U lid worden;
• Via internet www.dierdonk.nl,
• Je gegevens mailen naar R.vandenreek@upcmail.nl
• Je gegevens invullen op bijgevoegd formulier en inleveren, Berkenheuveldreef 4
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. De contributie wordt bij aanmelding
per 3 maanden berekend naar rato van resterende verenigingsjaar.
Opzegging dient te gebeuren 4 weken vóór het einde verenigingsjaar.
Elk jaar in juni krijgt u een brief van de ledenadministratie m.b.t. betaling voor het
nieuwe verenigingsjaar.

Aanmeldformulier wijkvereniging?
o Ik wens lid te worden van Wijkvereniging Dierdonk
o Ik wil meedoen als vrijwilliger bij activiteiten
o Ik mag gebeld worden als er assistentie nodig is
Naam:
.........................................................................
Adres:
.........................................................................
Postcode: ....................................................
Tel.:
....................................................
Gezinssamenstelling
voorletters roepnaam geboortedatum m/v achternaam

Datum: ............................
Handtekening:

......................................................
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Helmond Tour 2017: een succesnummer!
Tourclub ’81 kan terugkijken op een zeer geslaagde pelo
tonstocht door en om Helmond. Op zondag 7 mei jl. ver
trokken zo’n 130 toerfietsers voor twee keer een lus van 50
km daarbij begeleid door een twintigtal motards. Jazeker …
je waande je voor even in het peloton van de échte Tour.
Op één lekke band na kan koersdirecteur Arie Manders
en tevens voorzitter van TC ’81 samen met de organisatie
meer dan tevreden terugkijken op dit evenement dat tevens
onderdeel uitmaakte van de opening van het fietsseizoen in
Helmond. Een prachtige start- rust- en finishlocatie welke van
alle gemakken was voorzien; 3 auto’s voor pechgevallen, een
korte reclamekaravaan, ambulance en bezemwagen maakten
het plaatje perfect!
Tel daarbij op het weer (er viel geen drup regen bij een
temperatuur van 14 graden), het lekker door kunnen ‘sjezen’
omdat motards en verkeersregelaars zich uitstekend van hun
taak kweten en de ervaren toerfietser snapt heel goed dat er
in Helmond op die bewuste zondag volop genoten werd.

Onderweg stonden vele toerfietsers dit kleurrijke lint vol
bewondering te aanschouwen en je zag ze denken: “In 2018
ben ik ook van de partij!”
Henk Klarenbeek
deelnemer Helmond Tour 2017

Doneer tijd aan het KWF
Streven naar de dag dat kanker niet meer dodelijk is. Dat is
de missie van het KWF, afdeling Helmond. Een boodschap
die algemeen aanslaat, getuige de 400 vrijwilligers die de
organisatie telt.
Kanker raakt ons allemaal.
Vrijwel iedereen kent wel iemand deze ziekte had of kreeg’,
aldus Erik Jager, secretaris van het KWF-bestuur. Toch kan
het KWF in Helmond nog extra vrijwilligers gebruiken, zegt
bestuursvoorzitter Lenneke van de Wiel. ‘Vroeger hielden
we alleen de grote jaarcollecte. Maar ons pakket activiteiten
is inmiddels een stuk breder. Ook doen we steeds meer
aan voorlichting en preventie, proberen mensen ervan te
overtuigen dat een gezonde leefstijl de risico’s op kanker
verkleint.’
Collecte
Daar houdt het werk van het KWF niet mee op, vult Jager aan.
‘We zoeken nog wijkhoofden, bestuursleden en collectanten’.
Hoewel de jaarlijkse KWF-collecte pas gepland staat voor
de week tussen 3 en 9 september, zijn de voorbereidingen
al in volle gang. ‘Op 175 plekken in de stad komen vlaggen
en spandoeken te hangen. We zijn nu bedrijven en
benzinestations aan het benaderen voor hun medewerking.’
De opbrengst van de KWF-collecte in Helmond laat al jaren
weinig schommelingen zien. ‘We halen doorgaans tussen de
30 en 35 duizend euro op. Geld dat wordt besteed aan de
bestrijding van kanker en voor medisch onderzoek. KWF is
een van de meest geziene goede-doelen clubs in Helmond,
mensen geven er graag aan.’

SamenLoop voor Hoop
In het weekeinde van 9 en 10 september ondersteunt het
KWF Helmond ook de tweejaarlijkse actie SamenLoop
voor Hoop. Het is de vierde keer dat dit evenement in
Helmond plaatsvindt, ditmaal op en rond het terrein van
atletiekvereniging HAC in Stiphout. Van de Wiel: ‘SamenLoop
voor Hoop is 24 uur wandelen in teamverband. De opbrengst
van het inschrijfgeld van de teams, en andere activiteiten gaat
naar het KWF Kankerbestrijding en naar De Cirkel in Helmond,
het regionale inloophuis voor kankerpatiënten en hun familie.’
Hoogtepunt van de wandeltocht is de ‘kaarsen ceremonie’ in
de avonduren. ‘Een echt kippenvel-moment’, zoals Van de
Wiel het omschrijft.
Wie interesse heeft zich in te zetten voor het KWF:
kwf-helmond@brandevoort.nu
Voor informatie over Samenloop voor Hoop:
www.samenloopvoorhoop.nl/helmond
of www.facebook.com/samenloopVoorHoopHelmond
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De nieuwste trends terrastegels 2017
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Kom genieten van onze Proeverij
7 gangen verrassingsmenu
€ 29,50

Tapasplankje
***
2 Voorgerechten
***
Kopje soep
***
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Vaderdagontbijt in het ziekenhuis
Het is nog een paar nachtjes slapen en
dan is het Vaderdag. Mama is papa al
een paar dagen aan het plagen of hij
eigenlijk wel iets van de kinderen zal
krijgen. Je krijgt immers alleen maar
een cadeau als je lief bent geweest.
En is papa wel elke dag lief? Olivier en
Martijn zijn ervan overtuigd dat papa
ook wel eens een keertje boos is. Soms
is hij boos op Olivier en Martijn of hij
is boos op zijn werk. Maar dat geeft
niet, iedereen is wel een keertje boos
en daarom kan je nog wel een cadeau
verdienen. En op Vaderdag hoort er
gewoon een cadeau bij, net als mama
op Moederdag ook cadeaus heeft
gekregen.
Papa komt net de kamer binnenlopen
als mama en Martijn samen met Tess
iets aan het maken zijn. “Niet binnen
komen”, roept mama. “Papa, je mag nu
wel de kamer in”, gilt Martijn door het
huis. “Papa!!”. “Ja ja, ik hoor je wel”,
roept papa terug.
Olivier gaat ook mee met papa naar
de kamer. Mama zit met Martijn en
Tess voor de televisie. “Het is bijna
Vaderdag”, zegt Martijn tegen papa.
“Ja, dat klopt. En ik wil jullie nog zeggen
dat ik dan niet thuis kan zijn”, zegt
papa. Mama kijkt papa aan en vraagt:
”Waarom dan niet? Heb je dienst in het
ziekenhuis?”. “Ja. Een collega
is ziek en niemand kan de
dienst overnemen en als er
dan niemand anders is, ben ik
degene die het overneemt”,
zegt papa. Olivier kijkt naar
mama, zo van dit is niet leuk,
maar ja papa kan er ook niets
aan doen. “En de cadeautjes
nu? Krijg je die dan ook
niet?”, vraagt Martijn. “Die
kunnen we papa wel geven, alleen niet
zondag als het Vaderdag is”, zegt mama.
“Wanneer doen we het dan?’, vraagt
Olivier. “We kunnen de cadeautjes
zaterdagavond geven. Dan mogen jullie
later naar bed toe. Het is dan al bijna
zondag”, zegt mama. “Maar als papa er
‘s morgens niet is kan hij geen broodjes
op bed krijgen “, zegt Olivier. “Nee,
dat kunnen we dan niet brengen, dat
zullen we dan een ander keertje doen”,
antwoord mama. Ze vinden het heel
jammer dat papa moet werken maar de
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zieke mensen willen beter worden en
daar hebben ze papa voor nodig.
Zaterdagavond is het heel gezellig in
de kamer. Op de grond onder een doek
liggen een paar cadeautjes. Op tafel
staan koekjes, zelfgemaakt door mama
en Olivier, en koffie, yogo en warme
chocolademelk. Het lijkt nu net of er
iemand jarig is. Als eerste mag Tess haar
cadeau geven. Het cadeau is eigenlijk
van Tess en mama samen. Net als het
cadeau van mama voor Moederdag die
had papa gekocht namens hemzelf en
Tess. Papa krijgt een nieuwe koffer om
mee te nemen naar het ziekenhuis. Papa
had wel een koffer maar die was te klein
geworden. Papa is er heel erg blij mee.
Meteen krijgen mama en Tess een dikke
kus. Het volgende cadeau is van Martijn.
Martijn heeft een muismat gemaakt.
Die kan papa onder de muis leggen van
de computer. Op een papier heeft hij
tekeningen gemaakt met bovenin een
foto van hem. Het is een heel fleurige
muismat en papa is er heel erg blij mee.
Als laatste is Olivier aan de beurt. Olivier
heeft op school een kijkdoos gemaakt.
In de kijkdoos zitten allemaal dingen
die papa in het ziekhuis gebruikt. Aan
het plafond van de kijkdoos hangt een
lampje, daarmee kan hij goed naar
de mensen kijken en verder staat er
een tafel, een kast en allemaal andere
dingen in. Papa is er heel erg blij mee en
vertelt dat hij het mee gaat nemen naar
het ziekenhuis. Op kantoor is er nog wel
een plaatsje waar de kijkdoos kan staan
en zo kan iedereen het mooie cadeau
zien. Je kunt wel zien dat papa heel erg
verwend is. Met zijn allen drinken ze
nog iets en nemen ze een zelfgemaakt
koekje voordat er tanden worden
gepoetst en de kinderen naar bed gaan.
De volgende morgen is papa al vroeg
weg, Olivier is ook best vroeg wakker
en gaat naar beneden. Daar zit mama
in de keuken een kopje thee te drinken.
“Heb je lekker geslapen?”, vraagt mama.
Olivier knikt nog een beetje slaperig
van ‘ja’ en daar blijft het bij. Na een
boterhammetje en een kopje thee is
Olivier veel beter aanspreekbaar. Als
Olivier aan zijn boterham begint komt
net Martijn de keuken binnen en mama
hoort ook Tess al boven. Als ze met zijn

allen in de keuken zitten vraagt mama:
“Zullen we papa op zijn werk gaan ver
rassen met een picknick op kantoor ?”
De jongens roepen heel enthousiast ja
en samen met mama gaan ze de mand
klaarmaken. Mama doet er koffie in,
drinken voor de kinderen, een paar
gekookte eitjes, broodjes, boter en
beleg. Tess krijgt vast in de keuken een
broodje en ook Martijn wil vast een
broodje. Mama weet toch wel dat ze zo
bij papa in het ziekenhuis nog wel iets
nemen.
Als ze met de picknickmand in het
ziekenhuis komen, horen ze dat papa
naar een zieke mevrouw is, maar ze
mogen wachten in het kantoor van
papa. De zuster houdt papa in de gaten.
Als hij eraan komt zegt de zuster dat
papa even naar kantoor moet, omdat
daar iemand op hem wacht.
Mama legt een deken op de grond en
samen zetten ze alles vanuit de picknick
mand op het kleed. Nu nog heel even
wachten op papa en dan moet je wel stil
zijn anders hoort papa je al. Tess steekt
haar vingertje in haar mondje en ook
Olivier en Martijn zijn heel stil.
Als dan de deur eindelijk opengaat,
staat papa heel verbaasd te kijken. “Wie
hebben we hier nu?”, vraagt papa. “De
zuster zei dat er een meneer in mijn
kantoor is. En nu zitten jullie hier?”. “We
komen jou verrassen met een ontbijtje”,
zegt Olivier. “Je bent nu bij de zieke
mensen en kan niet thuis eten en mama
heeft gevraagd of we bij jou willen
ontbijten voor vaderdag”. “Ik ben heel
erg blij dat jullie bij mij komen ontbijten.
Zullen we dan maar snel iets gaan eten
voordat ik weer opgepiept word door de
zuster”, zegt papa.
Papa wordt niet opgepiept door de
zuster, maar na een uurtje is het toch
weer tijd dat papa naar de zieke mensen
gaat kijken. Papa helpt mama met
het inpakken van de picknickmand en
ondertussen krijgt de zuster van Martijn
een bolletje en dan
is het toch echt tijd
om weer naar huis
te gaan.
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Doodles wenskaarten op www.greetz.nl.

Oplossingen op pag 29.
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De hobby van … Michael Rieter
We interviewen dit jaar de fractievoor
zitters van de Helmondse politieke
partijen in de gemeenteraad. Deze
maand de fractievoorzitter van Helder
Helmond, Michael Rieter die onlangs
door de leden van zijn politieke partij
als lijsttrekker werd aangewezen voor
de verkiezingen in maart 2018. Michael
is sinds eind april trots lid van de orde
van Oranje Nassau!
Cultuur
Een hobby? Eén hobby? Welnee, Michael
Rieter loopt over van de activiteiten die
hij voor zijn liefhebberij, zijn hobby doet.
Maar (bijna) alles heeft te maken met
cultuur. Behalve Tai Chi, kegelen en het
drummen in een rockband heeft veel
van die cultuur-liefhebberij te maken
met de historie. Veelal ook de historie
van Helmond.
Lintje
Op 26 april jongstleden mocht Michael
uit handen van de burgemeester een
lintje ontvangen. Het had Zijne Majesteit
behaagd om Michael vanwege zijn vele
verdiensten te benoemen tot lid in de
orde van Oranje Nassau. Michael was to
taal verrast! Maar hij is er supertrots op!
Drummen
Bijna vierenveertig jaar is Michael al
drummer. Hij speelde in diverse bandjes,
zij het niet aansluitend. Sinds een aantal
jaar speelt hij in de band Rumah, dat is
Indonesisch voor “thuis”. Elke maan
dag wordt er door de bandleden flink
geoefend op songs uit de jaren 60.
Toch weer een beetje historie dus…
De band werd samengesteld om de
muzikale ondersteuning te verlenen bij
de opvoering van de musical Grease ter
viering van het 10-jarig jubileum van
het Thomas-huis waar Michaels dochter
Maartje woont. Daarna heeft Rumah
diverse feesten van Thomashuizen door
het land opgeluisterd en daarbij was ook
een optreden bij een jubileumviering
van de landelijke vereniging in het
Chassé-theater in Breda.
Archeologie
Zijn liefde voor de historie van Helmond
uitte zich in de jaren ’80 door het toe
treden tot de heemkundekring die
opgravingen deed aan o.a. de houten
voorloper van het huidige Helmondse
Kasteel. Bij de sloop van de gebouwen
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van de Carp-fabrieken kwamen de res
ten ervan aan de oppervlakte. Later
richtte Michael het SAS, Stichting Ar
cheologische Samenwerkingsverband
op. Met o.a. Giel van Hooff zette hij zich
in voor behoud van Helmonds industri
eel erfgoed. Gereedschappen en mo
dellen van de oude Begemanfabriek
werden geconserveerd en zodanig
tentoongesteld dat de bezoekers het
maakproces van producten uit de voor
malige fabriek konden volgen. Vier jaar
later kwam de monumentenwerkgroep.
En daaruit ontstond een comité die
nog elk jaar de open monumenten
dag organiseert. Een dag waarop de
monumenten toegankelijk zijn voor het
publiek
Schutsgilde St. Catharina
Michael heeft een aantal opmerkelijke
gebeurtenissen mogen meemaken in
zijn leven. Eén ervan heeft hij te danken
aan het schutsgilde St. Catharina. In
2002 werd hij “ingeboond”. Door middel
van een bruine of een witte boon
deponeren in een daarvoor bestemde
pot geven de bestuursleden van het gilde
aan of zij een nieuw lid wel of niet willen
toelaten. Meer witte dan bruine bonen?
Dan is er een nieuwe “gildebroeder”. En
die gildebroeders kunnen deelnemen
aan het jaarlijkse koningsschieten.
Degene die het laatste stuk van een
houten vogel van de standaard schiet
,mag zich de “Koning van St. Catharina”
noemen. In 2003 werd Michael Rieter
“Koning”. Op 7 december van dat jaar
werd kroonprinses Catharina Amalia
geboren en Michael bood al schertsend
via het huis-aan-huisblad Traverse zijn
diensten aan bij de aanstaande doop
plechtigheid. Een tante stuurde het
artikel door naar het koninklijk huis. Tot

zijn grote verbazing ontving Michael
een uitnodiging om met zijn vrouw en
in vol ornaat, dus omhangen met al het
koningszilver, aanwezig te zijn bij de
doop van de kleine kroonprinses.
Taal
Michael heeft ook een speciale voor
liefde voor taal, met name voor de
Helmondse taal. Wim Daniëls inspireer
de hem met de uitgave van het “Hel
monds woordenboek” tot een nieuw
initiatief om het gesproken Helmondse
dialect te behouden. “Haw ut Helle
monds” zag in 2007 het levenslicht.
Bekendste activiteit van deze stichting
is het jaarlijkse dictee in het Speelhuis.
Behalve veel discussie over de enig
juiste schrijfwijze van woorden in Hel
monds dialect levert deze avond een
hoop lol en gezelligheid.
Helder Helmond
We zijn zo druk in gesprek geweest
dat er nauwelijks tijd overbleef om
Michaels politieke carrière voor het
voetlicht te brengen. Sinds 1998 is hij
al gemeenteraadslid. Sinds 2006 ver
tegenwoordigt hij de partij Helder
Helmond die hij in 2005 mede opricht
te. Deze raadsperiode kende de partij
een aantal wisselingen maar Michael
was al vanaf de oprichting fractievoor
zitter. Nog minstens één keer mag hij
proberen dat te verlengen nu hij lijst
trekker is geworden voor de gemeen
teraadsverkiezingen in maart 2018.
Zoals verwacht mag worden van een
man die de taal én de stad Helmond
een warm hart toedraagt is een van de
speerpunten een goede communicatie
met de inwoners van de stad.
Succes Michael! En dank Jolanda,
Michaels partner, voor de geboden
gastvrijheid!
Mirjam van der Pijl

21
28-5-2017 20:55:12

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 1 juni 14.pdf
1
23-5-2014
21:42:37
Gratis
haal- en brengservice
voor Dierdonk!

Kinderen half geld

Een kopje koﬃe

Jantje loopt met zijn vader langs

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

Een
vader besteld een
het
gemeentemuseum.
Er hangt
kopje
koﬃe.
een bordje bij de ingang waarop

C

M

staat: KINDEREN HALF GELD.

De ober komt eraan met
de koﬃe.

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

Jantje trekt zijn vader aan haar
mouw
en zegt:
Dan zegt
de vader ineens:

MY

CY

“er zit een barst in mijn

CMY

"Kom
papa, we gaan snel een
kopje.”

K

broertje halen. Ze zijn in de
Dan zegt de Ober:
uitverkoop!"

Y

“sterke koﬃe hé!”

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

- Advertenties Gazet van Dierdonk juni 2017.indd 22

Westerzandweide 6
5709 MR Helmond

Tel.: 0492-550202
Fax: 0492-548367

23-5-2017 1:17:46

Dierdonkdagen 2017
Onderstaand een korte opsomming van de activiteiten zoals
deze nu bekend zijn.
Programma vrijdag:
De alom bekende jeugddisco met aansluitend
“Dierdonk got talent”

Met trots kunnen wij u in deze Gazet meedelen dat wij
eruit zijn, de Dierdonkdagen 2017 kunnen doorgang vinden.
Met behulp van diverse sponsoren zoals Wijkvereniging,
Wijkraad, OSD en andere zakelijke sponsoren hebben wij de
begroting sluitend kunnen krijgen.
Nu kunnen wij keihard gaan werken aan het definitief maken
van het programma. Het belooft een leuk weekend te worden
vol plezier, spel en ontspanning waarbij wij uiteraard hopen
op goed weer.

Programma zaterdag :
7 miles-run, voetbal 4x4, Jeu de boules en darten, de kleine
kinderen kunnen knutselen. Op zaterdag sluiten we af met
een spetterende feestavond.
Programma zondag :
Een leuke zeskamp rondom en op het terrein uitaard omlijst
met leuke muziek, hapjes en drankjes.
In de volgende Gazet maken wij ons definitieve programma
bekend, tevens kunt u zich dan gaan inschrijven. Zet de datum
vast in uw agenda en houdt het hele weekend van 8, 9 en 10
september 2017 vrij.
Wilt u op de hoogte blijven van de vorderingen van dit
fantastsiche weekend volg de Dierdonkdagen in de Gazet en
like ons op Facebook.
Tot de volgende Gazet.
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Het gehele team de Dierdonkdagen
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Scouting Paulus: Nacht van de vluchteling
Wij willen de uitdaging aangaan om 40
kilometer te lopen, van Nijmegen naar
Arnhem, in de nacht, als gebaar van ons
gevoel van solidariteit met het lot van
deze miljoenen mensen die vluchten
in de hoop ergens weer een veilig en
gelukkig bestaan op te kunnen bouwen.

In 2017 vindt de Nacht van de
Vluchteling plaats in het week
end
voorafgaand aan Wereld Vluchte
lingendag (20 juni), in de nacht van
zaterdag 17 op zondag 18 juni. Het
startschot klinkt stipt om middernacht
op de drie startlocaties in Amsterdam,
Rotterdam en Nijmegen. De meeste
deelnemers lopen er gemiddeld 8 tot
9 uur over en finishen dus de volgende
ochtend.
https://www.nachtvandevluchteling.nl
Sinds 2010 organiseert Stichting
vluchteling de “Nacht van de vluchte
ling” met als doel een zo hoog mogelijk
bedrag op te halen om wereldwijd hulp
te bieden aan vluchtelingen.

Natuurlijk blijft het niet bij een gevoel
van medeleven en een tocht van 40
kilometer. Ons doel is om een leuk
bedrag op te halen dat door Stichting
vluchteling besteedt kan worden om
een nieuwe en veilige toekomst voor
deze mensen te kunnen waarborgen.
Om dit te bereiken hebben wij Uw steun
nodig! Wij willen U vragen om een
financiële bijdrage te leveren. Dit kan op
2 manieren:

Mogelijkheid 1
Ga
naar
https://www.
1.
nachtvandevluchteling.nl/sponsoren
2.
Kies “sponsor een team”
3.
Bij “selecteer een team’ kunt U
intypen Scouting Paulus Helmond
4.
Volg de verder aanwijzingen op
de site

Mogelijkheid 2
Stort Uw bijdrage op rekeningnummer:
NL96ABNA0476563518 t.n.v. scouting
Paulus Helmond
Wij hopen er op deze manier samen met
U voor te kunnen zorgen dat er weer
lachende kindergezichtjes en gelukkige
gezinnen zullen zijn.

Team Scouting Paulus:
Rita, Linsey, Dylan, Aniek, Leyroy, Emmy,
Dion, Dianne, Kevin, Elke

Dit jaar doet een team van Scouting
Paulus hier aan mee!
Als leiding van scouting zetten wij ons
in om kinderen een leuke, veilige en
reuze gezellige vrijetijdsbesteding te
geven. Wij zijn daarom enorm begaan
met de kinderen die onder barre om
standigheden hebben moeten vluchten
van oorlog en geweld. Wij willen ons
inzetten voor deze families en deze
(jonge) kinderen. Wat voor hen een fijn
en veilig thuis was hebben ze achter
zich moeten laten, om te vluchten
voor iets waar ze zelf geen invloed op
hadden. Wij hopen een steentje bij te
kunnen dragen aan het opbouwen van
een veilig en geborgen bestaan voor
deze getraumatiseerde kinderen en hun
families.
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Medi-Seinen: “Wat een gezeik”
nieuws vanuit Medisch Centrum Dierdonk
Beste mensen, hierbij wil ik u vriende
lijk, doch dringend verzoeken, al mijn
eerder gedane uitspraken over Frans
Bauer te vergeten en te wissen uit uw
bestanden. Onlangs heb ik namelijk
de teksten van zijn liederen nog eens
kritisch onder de loep genomen en
ben tot de conclusie gekomen dat we
hier toch te maken hebben met pure
vorm van poëzie! Neem nou een tekst
als “Heb je even voor mij. Maak wat
tijd voor mij vrij. Zeg me wat ik moet
doen. Want ik wacht op die zoen. Kom
vanavond bij mij”. Ik neem aan dat
ik hier verder niets aan toe hoef te
voegen. Poëzie in optima forma. Ik ben
om. Frans mag wat mij betreft in een
adem genoemd worden met alle grote
andere dichters uit de Nederlandse
geschiedenis. Graag wil ik nu met u
spreken over ongewenst urineverlies
ook wel urine incontinentie genoemd.
Ik wil mij in deze column beperken tot
het ongewenst urineverlies bij vrouwen.
Ongewenst urineverlies wil zeggen dat u
uw plas niet goed kunt ophouden. Het
kan zijn dat u zonder aandrang te voelen
ineens wat urine verliest bij hoesten,
niezen, lachen, bukken, tillen, rennen
of springen. Dit heet inspanningsincontinentie. Het kan ook zijn dat u
plotseling heftige aandrang voelt en
de plas niet kunt ophouden. Dit heet
aandrang-incontinentie.
Ongewenst urine verlies komt veel voor
en neemt toe met het vorderen van de
leeftijd. Een kwart tot de helft van de
vrouwen heeft een of beide vormen van
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urineverlies. Ongewenst urineverlies
kan geen kwaad maar kan wel erg ver
velend zijn. Veel vrouwen schamen
zich ervoor of zijn bang dat anderen
het ruiken. Het kan zijn dat in dit soort
gevallen bepaalde situaties worden
vermeden. Sociale contacten of sporten
bijvoorbeeld. Maak het ongewenste
urineverlies bespreekbaar met uw huis
arts. Neem in ieder geval contact op
met uw huisarts, wanneer u heel veel of
heel vaak moet plassen. Als u pijn of een
branderig gevoel heeft bij het plassen.
Wanneer er bloed in de urine zit. Als u
bij een hernia van de rug last krijgt van
urineverlies. Of wanneer u urine verliest
zonder inspanning of aandrang.
Bij inspannings-incontinentie is de oor
zaak vaak oprekking of verzwakking
van de bekkenbodemspieren. Dit komt
vooral voor in de zwangerschap, na
een bevalling, na de overgang of bij een
verzakking. Met gerichte oefeningen
kunt u de bekkenbodemspieren trainen
en de sluitspier van de blaas. Een
bekkenbodemtherapeute kan daarbij
een ondersteunende rol bieden.

ongewenst urineverlies
mogelijkheden.

operatieve

Ik heb me overigens voorgenomen om
binnenkort ook het oeuvre van Roy(ke)
Donders, u weet wel “onze” stylist
van het zuiden en ontwerper van de
oranje juichpakken (alsof er de laatste
tijd überhaupt nog wat te juichen valt
bij het Nederlands elftal) eens kritisch
te bezien. Naar alle waarschijnlijkheid
(alhoewel) zal ik ook in deze mijn mening
moeten herzien en moeten toegeven
dat ik zijn “werk” al die tijd schromelijk
heb onderschat|
Graag tot een volgende keer, en moge
het u tot die tijd meer dan goed gaan

Bij aandrang-incontinentie is de oor
zaak vaak onduidelijk. Soms speelt
een irritatie van de blaas na een
blaasontsteking een rol. Met blaas
training kunt u de controle over het
plassen verbeteren. In sommige geval
len kan uw huisarts medicatie voor
schrijven waardoor de blaaswand meer
ontspant.

Math. Strijbos,
huisarts medisch centrum Dierdonk.

In geselecteerde gevallen zijn er bij

Ook te volgen op twitter: @mathstrijbos
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Kom snel kijken naar onze
MOESTUIN EN DIERENVERBLIJF
GYMZAAL EN ATELIER EN
GROTE BUITENSPEELRUIMTE

WANNEER KOM JIJ
AAN BOORD BIJ
KDV De Bereboot?
BEL

Kinderdagverblijf

DE BEREBOOT
Oude Dierdonk 1
5703 JV Helmond

0492-475 009
NIEUW VANAF
SEPTEMBER 2017!
OPENING VAN ONZE
PEUTERSPEELZAAL
Meldt u nu vast aan!

www.bereboot.nl

kinderen van 0 tot 13 jr
Wij hebben 4 groepen
dagopvang waaronder een
aparte babygroep en 4

WEET U DAT:
wij samenwerken met

groepen BSO.

Kunstkwartier Helmond,
JIBB Sport en beweging
en IVN

Wij bieden opvang aan

Wij bieden
gezonde voeding
en drinken aan!

VVE-locatie

AL onze peuters krijgen bij De
Bereboot een gespecialiseerd
aanbod voor een goede start
op de basisschool

Onze MOESTUIN zoekt
- Advertenties Gazet van Dierdonk juni 2017.indd 26
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Zomaar een dagje: Dierenkliniek Brouwhuis

Dodenherdenking
Afgelopen maand was het Doden
herdenking in Nederland. Zelf zit ik op
het moment van de herdenking vaak
in de auto op weg naar huis, maar dan
zorg ik dat ik op een parkeerplaats kan
stoppen om bij de herdenking stil te
staan. In de afgelopen tijd zijn er een
aantal geliefde patiënten na een lange
intensieve verzorging overleden, waar
ik ook even bij stil wil staan.
Sarah de kat is al jaren bekend met
klachten aan haar gewrichten, moeite
met ademen door astma en problemen
met haar schildklier. Al die tijd waren
deze problemen goed onder controle
te houden met haar medicatie.
Anderhalf jaar geleden begonnen de
klachten van dit oudere dametje te
verergeren. Er werd besloten tot een
uitgebreid onderzoek. Niet alleen
haar bloedwaardes zijn getest; er
werd ook een röntgenfoto van de
borstkas genomen. De afwijkingen
aan haar longen en hart deden ons
ver
moeden dat Sarah een punt had
bereikt waarbij het niet meer lang
zou duren. We hebben besloten om
het haar comfortabel te maken en
met regelmatige controles goed bij te
houden hoe ze zich voelde. Tegen de
verwachtingen in heeft Sarah het nog
ruim een jaar heel goed gedaan. Een half
jaar terug deed zich een nieuw probleem
voor. ’s Avonds kwam er een telefoontje:
het ging plotseling niet goed met Sarah.
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Toen ze hier aankwam zat ze met grote
pupillen in het niets te staren. Ze kon
op dat moment niets zien. Ze bleek een
veel te hoge bloeddruk te hebben. Ze
kreeg bloeddrukverlagende medicijnen
erbij, waarna ze weer opknapte. Haar
zicht is gedeeltelijk hersteld en ze kon
weer verder. Door de tijd heen is ze
langzaam verslechterd, tot deze maand
het moment was aangebroken dat haar
levenskwaliteit niet meer voldoende
was. Ze is vredig thuis ingeslapen.
Diego is een Heilige Birmaan, hij ziet
er uit en loopt als een echte prins. En
zo is hij ook altijd verzorgd. Het heeft
hem en zijn broertje nooit aan iets
ontbroken. Helaas is zijn broertje al
jong overleden aan FIP. Diego heeft
daar toen veel verdriet van gehad.
Hij heeft erg geschommeld met zijn
gewicht en eetlust zonder duidelijke
lichamelijk klachten. Gezien de eerdere
ervaringen is er vorig jaar een uitgebreid
bloedonderzoek gedaan. Naast de
gebruikelijke lever‑ en nierenwaarden
zijn ook de schildklier en de alvleesklier
getest. Allemaal belangrijke mogelijke
oorzaken voor minder eten en afvallen.
Hieruit bleek dat Diego een sluimerende
alvleesklierontsteking onder de leden
had. Alvleesklierontstekingen zijn he
laas moeilijk te behandelen. Een echte
‘oplossing’ is er niet, dus bestaat de
therapie op het ondersteunen van
het dier met speciale voeding en
medicatie. Een belangrijk onderdeel
van de therapie is wat we in Engelse
termen wel eens TLC noemen, Tender
Love and Care, oftewel liefdevolle
verzorging. Daar heeft het Diego niet
aan ontbroken. In de periode daarna
is er nog gezocht naar onderliggende
oorzaken echter zonder iets duidelijks
te vinden. Diego ging zo met zijn ups en
downs nog redelijk stabiel verder tot
een paar weken terug. Hij kreeg moeite
met ademen en bleek, na enig zoeken,

vocht in de borst te hebben. Dit vocht is
onderzocht en was mogelijk veroorzaakt
door een tumor. Diego’s baasjes hebben
alles ingezet om dit samen met ons
verder uit te zoeken maar het vocht
kwam zo snel terug dat Diego hier geen
baat meer bij heeft gehad. Diego is nu
weer samen met zijn broertje.
Als laatste in deze column nog kort
maar krachtig, zoals hijzelf, over Joey,
een oudere Norwich Terrier. Ondanks
zijn leeftijd had hij altijd nog behoorlijk
wat pit. Maar de afgelopen weken
hebben zijn maagklachten ondanks
verschillende medicatie en voeders zijn
pit toch overwonnen.
Deze dieren, maar ook nog vele andere
dieren in de kliniek, zijn tot op het
laatste moment liefdevol verzorgd en
nagekeken. Wij bedanken jullie alle
maal voor de fantastische inzet en
condoleren jullie met het verlies van
trouwe vrienden.

Wilt u meer weten over Dierenkliniek
Brouwhuis: www.dierenkliniek.com of
volg ons op Facebook!
Evianne Drijver,
dierenarts Dierenkliniek Brouwhuis
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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
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www.bbtegels.nl

Kinderen half geld
Jantje loopt met zijn vader langs
het gemeentemuseum. Er hangt
een bordje bij de ingang waarop
staat: KINDEREN HALF GELD.
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Jantje trekt zijn vader aan haar
mouw en zegt:

MY

da’s pure winst!

CY

CMY

"Kom papa, we gaan snel een
broertje halen. Ze zijn in de
uitverkoop!"

K

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
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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 we een geheimschrift. De sleutel
stond op een ander pagina dan het geheimschrift zelf, dat
maakte het natuurlijk moeilijker. Alle inzenders kunnen zo
bij de inlichtingendienst of spion worden. De oplossing had
alles te maken met de dodenherdenking en de bevrijding en
luidde dan ook: “Geef de fakkel van herdenken en in vrijheid
vieren door”.
Deze maand waren er 15 inzendingen en allen goed. Ook
waren er weer nieuw inzenders bij. De secretaris van de
wijkvereniging, Jan van Duren heeft uit de goede inzendingen
3 willekeurige kinderen getrokken. Deze hebben op 23
mei hun prijs, zijnde een cadeaubon van de Ganzeveer, in
ontvangst genomen. Op de foto hieronder de gelukkige
prijswinnaars.
Van Harte Gefeliciteerd

de Rebus
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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:

Zondag 18 juni

Roos Kok, Ruben Hendrikx en Floortje Burg

Doe jij ook mee?

Niet gewonnen, of niet meegedaan dan krijg je deze maand
een nieuwe kans. Deze maand hebben we weer een rebus,
dus een zaak van kijken wat je ziet en dan letters plussen en
minnen en afbeeldingen aan elkaar zetten. Veel puzzelzoek
plezier.

Oplossing doodles spelletjespagina 19

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.
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Juni 2017 in het Annatheater
Zaterdag 10 en zondag 11 juni: “Anna Presenteert”
Jeugdtheaterschool Annatheater organiseert als afsluiting
van het cursusjaar 2016/2017 “Anna Presenteert”. Leerlingen
spelen een toneelstuk waarin ze laten zien wat ze kunnen na
het volgen van een cursus acteren in het Annatheater.
Het programma ziet er als volgt uit:
zaterdag 10 juni 17:00 uur en zondag 11 juni 16:00 uur:
“De rattenvanger van Hamelen”.
Zullen de kinderen uiteindelijk bevrijd worden uit de beto
vering van de Rattenvanger?
“Het vrouwtje van Stavoren”
Deze Friese sage wordt spannend verteld en uitgebeeld door
kinderen van 11 t/m 13 jaar.
zaterdag 10 juni 19:30 uur en zondag 11 juni 13:00 uur:
“Het lieve heksje”  
Het lukt het lieve heksje niet om gemeen te zijn. Wat moet ze
doen om de Opperheks niet tegen zich in het harnas te jagen?
“Robin Hood”
De gevorderde leerlingen (9 t/m12 jaar) spelen een nieuwe
bewerking door Janna de Lathouder van dit bekende verhaal.
De productiegroep van onze Jeugdtheaterschool (winnaar
Brabantse Theaterprijs 2016) speelt zaterdag 10 juni om
19.30 uur en zondag 11 juni om 16.00 uur enkele scènes uit
“PuberTijd”, een toneelstuk over de puberteit en de liefde.
entree: € 5,00;
reserveren: tel. no. 06 28104333. www.annatheater.nl
Woensdag 14 juni: Botte Pech
Bijzondere theatervoorstelling over ongeneeslijk ziek zijn.
In Botte Pech laten we onze eigen kwetsbaarheden zien als
mens met een ongeneeslijke ziekte en als familielid, vriendin
of zorgprofessiona.
Verhalen roepen verhalen op. Het is onze ambitie om Botte
Pech integer te brengen in een metafoor die iedereen her
kent. Dit ontwapent, neemt weerstand weg en nodigt uit om
op een heel natuurlijke manier verhalen te delen.
De kwetsbaarheid van elke betrokkene, alle twijfels en angst,
het rustgevende van troost en de wil en drang om te leven zijn

thema’s die wij in deze voorstelling aan bod laten komen.
spel: Anita Maas en Marij Coolen; regie: Liesbeth Reeser
aanvang: 20.30 uur ; entree: € 12,50
reserveren: www.bottepech.nl; info@bottepech.nl
Vanaf 22 juni: Korte cursus toneelspelen
Jeugdtheaterschool Annatheater organiseert vanaf 22 juni
voor kinderen en jongeren een korte cursus toneelspelen.
Vanaf 22 juni kun je 3 lessen volgen om te kijken of acteren
iets voor je is. Data: donderdag 22 en 29 juni; 6 juli.
Kinderen 6 t/m 11 jaar: donderdag van 16.00 tot 17.00 uur
Jongeren vanaf 12 jaar: donderdag van 17.15 tot 18.45 uur
GEÏNTERESSEERD? Neem contact op met Lavínia Germano:
telefoon: 0492 54 75 73 / 06-44369288 /
laviniagermano@annatheater.nl
Meer info: zie www.annatheater.nl, Jeugdtheaterschool
Zaterdag 24 en zondag 25 juni:
Leerlingen van Studio Danstique met De Tovenaar van Oz  
Het verhaal gaat over het meisje Doortje uit Kansas dat bij
haar Oom Henry en Tante Em in Kansas woont. Op een dag
steekt er een storm op die haar meesleurt en haar in het
kleurrijke Land van Oz doet belanden. Toch verlangt Dorothy
terug naar Kansas, maar de enige die haar kan helpen is
de machtige en magische tovenaar van Oz. Op weg naar
Emerald City ontmoet zij de Stro, de vogelverschrikker zonder
verstand, Tin, het roestige blikken meisje zonder hart en de
Leeuw zonder moed. Lukt het haar om met de hulp van haar
nieuwe vrienden alle hindernissen te overwinnen en terug te
keren naar Kansas? Volg ons over de gele weg …
aanvang: zaterdag 24 juni 14.00 uur; zondag 25 juni 11.00
en 14.00 uur; entree: € 10,00; kaartverkoop: dinsdag 30
mei, donderdag 1, 6 en 8 juni van
20.00 tot 21.00 uur in de balletschool.
En voor aanvang voorstelling in het
Annatheater.
Adres studio Danstique: Gasthuisstraat
15/A, Helmond. Tel. nr.: 0492-475292
Het Annatheater is gelegen aan de
Engelseweg, 1 minuut lopen van het
NS-station. Het adres is: Floreffestraat
21a, Helmond. Telefoon: 0492 475255,
e-mail: info@annatheater.nl
Voor meer informatie kijk op:
www.annatheater.nl
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Stichting Draaiorgels Helmond
Zoals vorige maand al aangegeven is, zitten we in een rustige
periode waarin geen concerten op de zondag zijn gepland.
U kunt voor gratis concerten in deze periode terecht in de
Warande bij de Carat concerten.
Wel hebben wij elke maand een Nostalgische Dansmiddag.
Vroeger toen er nog geen disc-jockeys waren, werd er gedanst
op de muziek van draaiorgels of een orkest, of een combinatie
hiervan. Bij de opkomst van de Vinyl grammofoonplaat en de
Jukebox werden de draaiorgels verdrongen, omdat er sneller
moderne muziek geleverd kon worden.

Rabobank clubkascampagne

Wij waren blij verrast met de cheque van de Rabo Clubkas
campagne van € 1146,15. Dit wil zeggen dat ongeveer 150
leden van de Rabobank hun stem hebben uitgebracht op onze
Stichting. Hiervoor zeggen wij hartelijk dank. Wij weten ons
hiermede door veel Helmonders gesteund om de Draaiorgels
voor Helmond op een geschikte locatie te behouden.

Ook op de draaiorgels kan moderne muziek geleverd worden.
Zo zijn er nog steeds arrangeurs voor draaiorgelboeken en
het kappen van boeken is gedigitaliseerd. Een niet onbekend
proces bij de draaiorgels want een computer werkt zeg maar
met 0 en 1 maar ook het orgelboek werkt met 0 en 1. Er is
een gaatje dus muziek, of geen gaatje dus geen muziek. In
het kader van de moderne muziek hebben we onder andere
muziek van Andre Hazes, maar ook van Guus Meeuwis.
Op 14 mei jl. was onze eerste dansmiddag. De opkomst was
minder hoog dan verwacht, maar het was die zondag ook
Moederdag. Diegenen die er wel waren hebben in elk geval
genoten en hun beste dansbeen voorgezet.

Op zondag 11 juni is de volgende nostalgische
Dansmiddag

Op deze dag kunt u weer gezellig dansen of zwaaien en
zwieren op muziek van onze Draaiorgels en mechanische
muziek van DJ Gerrit. Walsen, Tango’s, Rumba’s, Engelse Wals,
etc. komen allemaal voorbij en wij nodigen u uit om het beste
dansbeentje voor te zetten. Deze middag begint om 13.30 uur
Toren
en duurt tot 16.30 uur.
5701 straat 36a
SHis er weer een
Ook op zondag 9 juli
Toren Helmon
d
s a Kermis
Dansmiddag, 5en
wel
t 36a
701 S traop
H
H
zondag. Wat past er nog
elmobeter bij
nd
elkaar. Ook deze middag duurt
van 13.30 uur tot 16.30 uur, zaal
open om 13.00 uur en gesloten
om 17.00 uur.
poster dansmiddag blanco.pdf
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Nostalgische Dansmiddag op
Nostalgische
Zondag 7Dansmiddagen
Augustus
met DJ Gerrit en onze orgels.
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Zondag
14 mei terugDansmiddagen,
Een
dansmiddag
naar de tijd vanterug
toen.
naar
de tijdook
vanvan
toen.
Zondag
11
juni
Voor de tieners van toen, maar
nu.
Voor uur,
de tieners
Zondag
juli tot 16.30
Van913.30
dansenvan
op toen,
Zondag 6 augustus
maar ook van nu.
muziek
onze draaiorgels
envoorbehouden)
DJ Gerrit.
(wijzigingen
zondag
17van
september
De toegang is GRATIS, een donatie
Van 13.30 tot 16.30 uur, dansen op
in de donatiepijp stellen wij op prijs!
muziek van onze draaiorgels en DJ Gerrit.
De Gaviolizaal is elke zaterdag en zondag
De toegang
GRATIS
geopend
van 13.00istot
17.00 uur

Pinksteren

Op zondag 4 juni, 1e pinksterdag, zijn we gesloten. We zijn we
wel open op maandag 5 juni, 2e pinksterdag. Kom op deze dag
genieten van een stukje muziek en een drankje. In de Gaviolizaal is het zeker zo gezellig als een dagje meubelboulevard.

Veteranendag zaterdag 24 juni

Op Veteranendag bedankt heel Neder
land haar meer dan 115.000 veteranen
voor hun inzet, nu en in het verleden.
Ook draaiorgels waren in de oorlogstijd
maar ook zeker na de bevrijding gewild
voor een stukje vertier door onze
bevrijders. Een reden dat we op deze
dag Vete
ranen op vertoon van hun
veteranenpas een kopje koffie met
cake aanbieden. Ook zullen wij de
mogelijkheid scheppen om naar het
defilé te kijken.

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

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

www.draaiorgelshelmond.nl
Gazet
juni 2017
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Weet u het al

BAKEL HEEFT HET HELEMAAL, OOK VOOR VADERDAG!

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
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r

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

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

www.automertens.nl

EXTRA SLEUTEL

Voor uw frietwagen-catering
op locatie

Johan Slegers

ook autosleutels met
startonderbreker
VAN TIEL
BAKEL
KLAAR TERWIJL U WACHT

STRANDBAD NEDERHEIDE

GRATIS ENTREE*
*m.u.v. drukke zomerdagen, waarbij extra inzet van EHBO, toezicht

en verkeersbegeleiding nodig is. In dat geval is de entree slechts €4,- p.p.

Kinderen t/m 12 jaar altijd gratis toegang
Dagelijks geopend van 11u tot 20u

Kaak 11 | Milheeze | www.nederheide.nl

info@johanslegers.nl
Tel. 06 537 604 75

TOT ZIENS
IN
B A K E L!!
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Natuurmarkt Helmond op 11 juni
In stadswandelpark de Warande wordt op ZONDAG 11 JUNI
2017 van 12.00 tot 17.00 uur weer de jaarlijkse Natuurmarkt
Helmond georganiseerd. Meer dan 50 organisaties en
verenigingen zullen demonstraties en voorlichting geven op
het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid, gericht op
een breed publiek, van jong tot oud! De markt biedt doeactiviteiten en interacties met het publiek. Er wordt veel
aandacht geschonken aan kinderactiviteiten.
De markt wordt georganiseerd door ‘Imkersvereniging
Helmond e.o.’. De toegang tot de markt is GRATIS.
Divers en duurzaam
Natuur en milieu komen in al hun aspecten aan bod. Er zijn
observatiekasten met bijen, je kunt zien hoe kunstraat wordt
gemaakt en natuurlijk kun je honing proeven. Maar er is veel
meer te zien en beleven. Zo is er het ‘Elkerliek ziekenhuis’ met
‘Pollenmeting’, Stichting Fruitcultuur Brabant, Dahliatuin, een
preparateur, een troubadour, de Lyme-vereniging, vogelasiel,
Buurttuin Brandevoort, Groe en Bloei, enz.
Activiteiten
Op de website http://www.imkersvereniginghelmond.nl/
natuurmarkt ziet u geleidelijk aan een opsomming van alle
activiteiten van de imkervereniging en de gastdeelnemers.

Kinderen
Een greep uit de activiteiten voor kinderen.Bijvoorbeeld
het rollen van kaarsjes, het vlechten van boompjes van
wilgentenen of het maken van vogelnestkastjes. Daarnaast
kunnen de allerkleinsten zich laten schminken.
Locatie
De Natuurmarkt wordt gehouden in en rondom de ´Bijenhal´
in stadswandelpark de Warande.(GPS-adres is Kluis 1, 5707
GP Helmond). De ingang tot de markt bevindt zich aan de
Aarle Rixtelseweg.
De Natuurmarkt is goed te combineren met een bezoek aan
een gratis concert in het Carat-muziekpaviljoen van 12.00 tot
14.00 uur, het slaan van een balletje op de midgetgolfbaan
of met een bezoekje aan het dierenpark. In de Warande
is een gezellig restaurant gevestigd. Al met al voldoende
mogelijkheden om er een compleet dagje uit van te maken!
Wilt u een indruk krijgen van de natuurmarkt bekijk dan de
foto’s van de afgelopen jaren, dat kan via boven genoemde
website.

Voor elk wat wils bij het IVN op de
Natuurmarkt, ook voor de kids!
Op zondagmiddag 11 juni wordt de jaarlijkse Natuurmarkt
weer gehouden in de Warande. Ook wij van IVN Helmond
staan er met een kraam. We geven graag uitleg over wat wij
doen, maar we willen de bezoekers het liefst ook in actie
zien.
We hebben DOE-activiteiten voor volwassenen en kinderen:
Als volwassene kun je deelnemen aan een korte wandeling
of je kunt ter plekke foto’s maken met verschillende aparte
attributen.
En samen met kinderen en kleinkinderen kun je een aantal
spelletjes spelen: een schedelquiz; vogels ontdekken met een
echte verrekijker en Memory spelen.
Kijk wat je leuk vindt en doe mee………ervaar het om anders
naar de natuur te kijken en lekker buiten bezig te zijn.
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De markt is van 12.00 tot 17.00 uur; de toegang is gratis.
Adres: Stadspark Warande, Kluis 2, 5707 GP Helmond.
De ingang tot de markt is aan de Aarle Rixtelseweg.
En…..heb je zin in een wat langere wandeling………………….....
Om 14.00 uur start het IVN met een wandeling door het
beeklandschap Goorloop Noord.
De wandeling duurt twee uur. Je kunt vanaf de Warande
gemakkelijk in 10 minuten naar het startpunt lopen. Het
verzamelpunt is de kruising Hortsedijk en Schootense Loop.
Locatie: Hortsedijk 98, 5708HD Helmond. Deelname is gratis.
We gaan kijken wat de veranderingen van de laatste jaren in
dit beekje teweeg hebben gebracht.
Kijk voor meer informatie over deze wandeling op de site van
het IVN: www.ivn.nl/helmond
Iedereen is welkom!
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Welke is jouw levensboom?
Volgens de oude Kelten wordt je karakter bepaald door de
boom die in je geboorteperiode heerst.
Je levensloop, je gedrag en je persoonlijkheid wordt sterk
bepaald door de eigenschappen van je levensboom.
De Keltische levensboomkalender verdeelt het jaar in 39
perioden van maximaal 10 dagen en elke periode heeft een
bepaalde boomsoort. De Kelten gebruikten 21 boomsoorten,
die met 21 menstypen correspondeerden.
De meeste boomsoorten regeren zowel over het voorjaar als
over het najaar, maar daarnaast hadden ze 4 heilige bomen.
t.w. de eik, de beuk, de berk en de olijf, die met bijzondere
dagen verbonden zijn. Zij staan voor de overgangen van de
seizoenen.
Bepaalt je levensboom. Zoek je geboortedatum op en de daarbij behorende boom.
2 jan -11 jan & 05 juli -14 juli:
Spar
12 jan -24 jan & 15 juli -25 juli: Iep
Cipres
25 jan -3 feb & 26 juli -4 aug:
4 feb -8 feb & 5 aug -13 aug:
Populier
9 feb -18 feb & 14 aug -23aug: Ceder
19 feb -29 feb & 24 aug -2 sep: Den
1 mrt -10 mrt & 3 sep -12 sep: Treurwilg
11 mrt -20 mrt & 13 sep -22 sep: Lindeboom
Eik
21 mrt:
Olijfboom
23 sep :
22 mrt -31 mrt & 24 sep -3 okt : Hazelaar

de Mysterieuze
de Grootmoedige
de Trouw
de Onzekerheid
de Zelfverzekerde
de Speciale
de Melancholie
de Twijfel
de Doorzetter
de Wijsheid
de Buitengewone

APPELBOOM

Tengere bouw, veel charme, aantrekkingskracht, aangenaam
aura, flirterig, avontuurlijk, gevoelig, altijd verliefd, wil
liefhebben en liefgehad worden, trouw en een tedere partner,
erg gul, wetenschappelijke talenten, leeft voor vandaag, een
zorgeloze filosoof met fantasie.

BERK

Levendig, aantrekkelijk, elegant, vriendelijk, bescheiden,
houdt niet van extremen, verafschuwt vulgariteit, houdt
van leven in de natuur en stilte, niet erg gepassioneerd,
fantasievol, beetje ambitieus, creëert een serene en tevreden
atmosfeer.

BEUKEBOOM

Heeft goede smaak, is bezorgd
materialistisch, goede organisatie
economisch, goede leider, neemt
redelijk, uitstekende levenspartner,
sporten, etc.).

CEDER

over zijn/haar uiterlijk,
van leven en carrière,
geen onnodige risico’s,
dol op fit blijven (diëten,

Zeldzame schoonheid, weet zich aan te passen, houdt
van luxe, goede gezondheid, absoluut niet verlegen, heeft
de neiging om neer te kijken op anderen, zelfbewust,
vastberaden, ongeduldig, houdt ervan om indruk te maken
op anderen, multi-getalenteerd, vlijtig, bezit een gezond
optimisme, wacht op die ene ware liefde, is in staat om snelle
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1 apr -10 apr & 4 okt -13 okt:
Lijsterbes
de Gevoeligheid
de Onafhankelijke
11 apr -20 apr & 14 okt -23 okt: Esdoorn
21 apr -30 apr & 24 okt -11 nov: Notenboom de Passie
1 mei -14 mei:
Populier
de Onzekerheid
15 mei -24 mei & 12 nov -21 nov: Kastanjeboom de Eerlijkheid
de Ambitieuze
25 mei -3 jun & 22 nov -1 dec: Es
Haagbeuk
de Goede Smaak
4 jun -13 jun & 2 dec -11 dec:
14 jun -23 jun & 12 dec -21 dec: Vijgenboom de Gevoeligheid
Berk
de Creativiteit
24 jun:
Beukeboom de Scheppende kracht
22 dec:
Appelboom de Liefde
25 jun -4 juli & 23 dec -1 jan
besluiten te nemen.

CIPRES

Sterk, gespierd, plooibaar, neemt wat het leven te bieden
heeft, tevreden, optimistisch, verlangt naar geld en
waardering, haat eenzaamheid, gepassioneerde minnaar/
minnares die niet snel tevreden is, trouw, heetgebakerd,
weerbarstig, schoolmeesterachtig, zorgeloos.

DEN

Houdt van aangenaam gezelschap, erg robuust, weet hoe
hij het leven comfortabel moet maken, erg actief, natuurlijk,
goed gezelschap, maar zelden vriendelijk, wordt snel verliefd
maar de vlam dooft snel, geeft snel op, alles valt tegen tot hij
zijn ideaal heeft gevonden, betrouwbaar, praktisch.

EIK

Robuust karakter, dapper, sterk, meedogenloos, onafhankelijk,
verstandig, houdt niet van veranderingen, houdt zijn voeten
stevig op de grond, een actief persoon.

ES

Buitengewoon aantrekkelijk, levendig, impulsief, veeleisend,
houdt niet van kritiek, ambitieus, intelligent, getalenteerd,
houdt ervan om het lot te tarten, kan egoïstisch zijn, erg
betrouwbaar, trouw en liefhebber van voorzichtigheid, de
brein regeert soms over het hart, maar hij/zij neemt het
partnerschap erg serieus.
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ESDOORN

LIJSTERBES

HAAGBEUK

LINDEBOOM

Geen gewoon persoon, vol met fantasie en originaliteit,
verlegen en gereserveerd, ambitieus, trots, zelfverzekerd,
hongerig naar nieuwe ervaringen, soms nerveus, heeft
veel complexiteiten, goed geheugen, leert makkelijk,
gecompliceerd liefdesleven, wil graag indruk maken.
Van koele schoonheid, let op zijn uiterlijk en conditie, goede
smaak, is niet egoïstisch, maakt het leven zo comfortabel
mogelijk, leidt een redelijk en gedisciplineerd leven, zoekt
vriendelijkheid en erkenning in een emotionele partner,
droomt van ongewone minnaars, is zelden gelukkig met zijn
gevoelens, wantrouwt meeste mensen, is nooit zeker van zijn
beslissingen, erg nauwgezet.

HAZELAAR

Charmant, niet veeleisend, erg begripvol, weet hoe een
indruk te maken, actieve strijder voor sociale zaak, populair,
stemmig, wispelturige minnaar, eerlijk, tolerante partner,
nauwgezet gevoel voor oordeel.

IEP

Vol met charme, opgewekt, niet egoïstisch, houdt ervan
om aandacht te trekken, houdt van het leven, beweging,
rusteloosheid, en zelf complicaties, is beide onafhankelijk
en afhankelijk, goede smaak, artistiek, gepassioneerd,
emotioneel, goed gezelschap, vergeeft niet.
Accepteert wat het leven geeft op een bedaarde wijze, haat
vechten, stress en arbeid, heeft een hekel aan luiheid en
ledigheid, zacht en bedaard, maakt offers voor vrienden, veel
talenten maar niet vasthoudend genoeg om ze tot ontplooiing
te brengen, vaak jengelend en klagerig, erg jaloers maar
trouw.

NOTENBOOM

Meedogenloos, vreemd en vol met contrasten, vaak
egoïstisch, agressief, nobel, brede horizon, onverwachte
reacties, spontaan, ongelimiteerde ambitie, niet flexibel,
moeilijke en ongewone partner, niet altijd geliefd maar
vaak bewonderd, ingenieuze strateeg, erg jaloers en
gepassioneerd, maakt geen compromissen.

Plezierige vorm, smaakvolle kleding, bescheiden eisen, heeft
de neiging om fouten niet te vergeven, opgewekt, houdt
ervan om te leiden maar niet om te gehoorzamen, eerlijke
en trouwe partner, houdt ervan om beslissingen te maken
voor anderen, grootmoedig, gul, goed gevoel voor humor,
praktisch.

OLIJFBOOM

KASTANJEBOOM

POPULIER

Van ongewone schoonheid, wil geen indruk op andere
maken, goed ontwikkeld gevoel van gerechtigheid, levendig,
geïnteresseerd, een geboren diplomaat, maar raakt makkelijk
geïrriteerd en wordt snel gevoelig in gezelschap, vaak door
een gebrek aan zelfvertrouwen, gedraagt zich soms superieur,
voelt zich niet begrepen, heeft maar 1 liefde in zijn/haar leven,
heeft moeite in het vinden van een partner.

Houdt van de zon, warmte en vriendelijke gevoelens, redelijk,
evenwichtig, ontwijkt agressie en geweld, tolerant, opgewekt,
kalm, goed ontwikkeld gevoel voor rechtvaardigheid,
gevoelig, meevoelend, vrij van jaloezie, houdt van lezen en
het gezelschap van wereldse mensen.
Ziet er erg decoratief uit, niet erg zelfverzekerd, alleen dapper
als het nodig is, heeft welwillendheid en plezierige omgeving
nodig, erg kieskeurig, vaak eenzaam, grote vijandigheid,
artistieke aard, kan goed organiseren, neigt naar filosofie,
betrouwbaar in elke situatie, neemt het partnerschap serieus.

SPAR

Buitengewone smaak, waardigheid, gekunsteld, houdt van
alles dat mooi is, humeurig, koppig, neigt naar egoïsme maar
houdt van degenen die hem na staan, nogal bescheiden, erg
ambitieus, getalenteerd, vlijtig, ontevreden minnaar, heeft
veel vrienden, veel vijanden, erg betrouwbaar.

TREURWILG

Mooi maar vol met melancholie, aantrekkelijk, erg
meevoelend, houdt van alles wat mooi en smaakvol is, houdt
van reizen, een dromer, rusteloos, wispelturig, eerlijk, kan
beïnvloed worden maar is niet makkelijk om mee te leven,
veeleisend, goed instinct, lijdt in de liefde maar vindt soms
een verankerende partner.

VIJGENBOOM

Erg
sterk,
eigenzinnig,
onafhankelijk,
laat
geen
tegenstrijdigheden toe in argumenten, houdt van het leven,
zijn familie, kinderen en dieren, een beetje een sociale vlinder,
goed gevoel voor humor, houdt van ledigheid en luiheid, is
van een praktische aard en intelligent.
Met vriendelijke groeten, Fried van Rijt.
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Sigma

Sikkens

Wijzonol

*Actie geldig t/m 31 juli 2017
Mierloseweg 86, Helmond, Tel.: (0492) 53 50 66, www.driessendeverffabriek.nl

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

nieuwe Facebook-pagina:

www.smitsensmits.nl

*vraag naar de voorwaarden
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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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Parochie H. Lambertus
Tentoonstellingsseizoen Lambertuskerk 2017

Kleding-inzameling Jozefkerk

Het kerkwachtersgilde in de Lambertuskerk (Markt/Kerk
straat) is ook deze zomer actief om de rondleidingen in de
kerk op woensdag- en zaterdagmiddagen een succes te
maken. De gastvrouwen en –heren staan samen klaar om
alle bezoekers (soms van heinde en ver) te ontvangen en vol
trots te vertellen over het prachtige gebouw. Dit jaar was/
is uiteraard het restauratiewerk aan beelden en altaren een
blikvanger, en het gerestaureerde orgel zal vaak bespeeld
worden.

Jarenlang hebben wij als parochie kleding ingezameld voor de
Stichting Caritas Roemenië. Zij brachten elke paar maanden
een busje met goede ingezamelde kleding naar Schijndel
vanwaar het per vrachtwagen naar Roemenië werd gebracht
en door de mensen daar met vreugde verder werd gedragen.

Maar ook is er dit jaar een nieuwe tentoonstelling opge
bouwd, met als thema de “Achter slot voor de Heer” over
de Helmondse Clarissen die in Helmond aan de Molenstraat
zaten (naast de begraafplaats). Komt dat zien!

De organisatie van deze kledingactie gaat er echter mee
stoppen. De actie wordt overgedragen aan anderen, maar
de nieuwe organisatie haalt de kleding niet meer bij ons op.
Wij vinden het heel spijtig dat we daarom niet meer kunnen
doorgaan met deze waardevolle actie.
Wel hebben wij op de parkeerplaats achter de Jozefkerk een
kledingcontainer staan van de Stichting KAN Educational
Movement. Dat is een actie voor het werk van pater Benjamin
in India. Wij bevelen u van harte aan om voortaan goede
kleding daarin te doen, de opbrengst daarvan gaat naar het
project van pater Benjamin!
(www.kaneducationalmovement.com)

Ware woorden uit onze traditie…
De tijden zijn slecht,
de wereld is in verwarring,
zeggen de mensen.
Laten we goed leven
en de tijden zijn goed.
Wij zijn zelf de tijden.
Verder heeft vakschool Sint-Lucas uit Boxtel ook dit jaar weer
altaren en beelden gerestaureerd, zoals het hoogaltaar en het
Maria-altaar.

St. Augustinus

Alle reden om de Lambertuskerk te bezoeken. Welkom ook
dit seizoen in onze Lambertuskerk, van 1 mei tot 1 oktober,
op woensdagmiddag, zaterdagmiddag en koopzondagen van
14-16 uur.

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
Vele handen maken licht werk
bij hulp aan straatkinderen in
Moldavië Soroca

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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Bethlehemkerk Helmond en Luciakerk
Mierlo-Hout leiden een succesvol pro
ject om structurele hulp te bieden aan
straatkinderen in Moldavië Soroca. Een
verslag van één van de deelnemers,
Willem Klok.
Met nog twee grote activiteiten te
gaan loopt de aanloop naar het pro
ject Moldavië bijna ten einde. Bij dit
project gaan we als 15 jongeren en 3
begeleiders naar het stadje Soroca in
Moldavië. Hier bouwen we aan een
opvangcentrum waar straatkinderen
ondersteuning en een warme maaltijd
kunnen krijgen. Ook organiseren wij
daar een kinderkamp om er een leuke
boodschap achter te laten. Graag delen
wij met u de laatste ontwikkelingen over
dit project.
Tot grote dankbaarheid van het team
van het opvangcentrum in Moldavië
heeft de lokale overheid toestemming
gegeven om het huidige achterstallige
gebouw te slopen en het nieuwe te
bouwen. Dit opvangcentrum zal opvang
en ondersteuning bieden voor ongeveer
100 straatkinderen. Tijdens ons ver
blijf mogen wij meebouwen aan de
fundering en de muren voor de eerste
verdieping. Ook mogen wij helpen met
het afmaken van de keuken waar de
maaltijden zullen worden bereid.
De extra benodigde materialen voor
het afmaken van de complete ruw
bouw zijn daar al besteld met het
extra geld dat we hebben ontvangen
van de Kaulenstichting, stichting Villa
nova en de Coovels Smits stichting.
Mede door deze donaties, andere
donaties, de sponsorloop, de veiling

en vele andere acties die we georgani
seerd hebben, hopen we ook het
jaarbudget van €3.500 voor voed
sel en andere basisvoorzieningen te
kunnen verdubbelen. Dit om naast
de basisvoorzieningen ook wat extra
achter te kunnen laten. Denk hierbij
aan goed spel –en lesmateriaal, betere
hygiënische voorzieningen en andere
vormen van elementaire preventieve
gezondheidszorg. De laatste activiteiten
zoals het Drakenbootfestival en een
Dineravond bij Brownies&Downies gaan
dit mogelijk maken.

We hopen na de zomer te kunnen
schrijven over de geweldige ervaring
die met iedere dag een stukje dichterbij
komt. Tot dan!
Volg ons via www.moldavie-reis.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

UNIEK AANBOD OP AFSLANK GEBIE
✓ 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
Woonplezier
begint bij Broeckx makelaars
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Ockenburghpark 30

de Kromme Geer 30

Leeuwenborchweide 75

5709 ML TE Helmond
vraagprijs € 319.000 k.k.
Ockenburghpark 30

5709 ME TE Helmond
vraagprijs € 319.500 k.k.
de Kromme Geer 30

5709 SB TE Helmond
vraagprijs € 344.500 k.k.
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5709 ML TE Helmond
vraagprijs € 319.000 k.k.
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Walenburgweide 23

Schrevenhofdreef 18

Malaxisbeek 8

5709 SN TE Helmond
vraagprijs € 339.000 k.k.
Walenburgweide 23

5709 RM TE Helmond
vraagprijs € 312.500 k.k.
Schrevenhofdreef 18

5709 PJ TE Helmond
vraagprijs € 289.500 k.k.
Malaxisbeek 8

5709 SN TE Helmond
vraagprijs € 339.000 k.k.

5709 RM TE Helmond
vraagprijs € 312.500 k.k.

5709 PJ TE Helmond
vraagprijs € 289.500 k.k.

Wonen in Dierdonk blijft onverminderd populair!
De rustige, groene woonomgeving gecombineerd met aanwezige sportfaciliteiten, basisschool en Albert Heijn

Wonen
in Dierdonk
onverminderd
populair! populair bij u als huidige bewoners maar ook bij
maken Dierdonk
tot op blijft
de dag
van vandaag onverminderd

Uw wijkspecialist:
Alwin Greefkes
06 547 90 222
Uw wijkspecialist:
Alwin Greefkes
06 547 90 222

de toekomstige koper van uw woning! Iedere dag benadruk ik deze elementen bij het bezichtigen van
De
rustige,als
groene
woonomgeving
met aanwezigeheeft
sportfaciliteiten,
basisschool
Albert Heijn
woningen
ambassadeur
van uwgecombineerd
woonwijk! Dit enthousiasme
wederom geleid
tot een en
aantal
maken
Dierdonk
tot
op
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dag
van
vandaag
onverminderd
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u
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huidige
bewoners
maar
bij
verkopen deze maand in Dierdonk! Bent u benieuwd naar mijn werkwijze? Neem gerust contact met ook
mij op
de
toekomstige
koper
van
uw
woning!
Iedere
dag
benadruk
ik
deze
elementen
bij
het
bezichtigen
van
voor een vrijblijvende afspraak: 0492-549055!
woningen als ambassadeur van uw woonwijk! Dit enthousiasme heeft wederom geleid tot een aantal
verkopen deze maand in Dierdonk! Bent u benieuwd naar mijn werkwijze? Neem gerust contact met mij op
Vind ons ook op:
voor een vrijblijvende afspraak: 0492-549055!
Vind ons ook op:

- Advertenties Gazet van Dierdonk juni 2017.indd 40

23-5-2017 1:17:55

