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Zonnepanelen op uw dak??
Bij ons een volledig geïnstalleerd systeem met gerenommeerde merken waaronder AEG
JA SOLAR, SUNTEC of CANADIAN SOLAR.
String omvormer of omvormer met optmizers.

AEG 300wp Full Black – Duits merk

Omvormer

Nu vanaf 12 panelen €4650,00 incl. BTW, volledig geïnstalleerd
gratis B.T.W teruggave service

Bent u al zo verstandig geweest en heeft u al zonnepanelen? Vergeet dan niet twee keer per jaar
uw zonnepanelen schoon te maken. Vraag vrijblijvend offerte aan.
Adres: Wildenborchlaan 68 – 5709 RR Helmond
IBAN: NL86ABNA0600352382
BTW-Nr: NL141954012B03
KvK: 56333641
E-mailadres: installatie@verigo.nl
Telefoonnummer: +31 (0) 492 836447
Website: www.verigo.nl

Volop lente
Volop lente – genoeg aanknopingspunten
om een voorwoord te schrijven. Om te
beginnen zult u dit weekend de klok een
uur vooruit zetten voor de zomertijd.
Heeft u dat gedaan dan kunnen we nog
even terugkijken naar eind februari, de
winterwandeling van MoetNiks – en begin maart– toen was het carnaval. Diverse
pagina’s zijn hieraan gewijd. Carnaval was
en is een feest voor jong en oud.
Met het einde van carnaval begint dan
ook de vastentijd tot Pasen in de maand
April. Pasen is best een leuk thema voor
de kinderpagina’s, maar er is nog meer in
te beleven in April, namelijk Koningsdag.
Om hier aandacht aan te besteden hebben we de puzzelpagina in een koninklijk
tintje gegoten. Ook voor de kinderen is
er op 5 april, de achterstevoren Disco
(nerovetsrethca ocsiD) in Parkzicht.
Misschien vraagt u zich af waar u u tijdens de koningsnacht eens naar toe zal
gaan? Ik kan u vertellen dat zowel Bakel
als Helmond weer mooie dingen voor u
in petto heeft. U hoeft zicht dus niet te
vervelen. Ook op Koningsdag zelf is er een
vol programma, waarbij Bakel misschien
het voordeel heeft dat het niet ver van
Dierdonk af ligt. Wist u trouwens dat op
Koningsdag gevlagd wordt mét Oranje
Wimpel?
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Maar even terug naar Pasen, voor de
kinderen is er het Paasknutselen in Parkzicht. Houd u van chocolade paaseitjes,
denk dan eens aan het steunen van de
scouting en koop uw eitjes bij Scouting
Paulus.
Verder kunnen we vooruitkijken. MoetNiks organiseert weer een dagtocht in
de maand mei, en onze Toneelclub Maskarade gaat in november weer een aantal
uitvoeringen presenteren in Parkzicht.
Hiervoor dient u in uw agenda te kijken
want het is mogelijk om hier gratis naar
toe te gaan. Bent u lid van de wijkvereniging dan kunt u zich aan melden voor
gratis kaartjes.
En zo is er in de maand april nog genoeg
te doen van concerten bij de draaiorgels
tot toneel in het Annatheater, of broodbakken in het Jan Visser Museum. Ook
kan er voldoende gesport worden met
koersballen en jeu de boules maar ook
met tennis. Heeft u nog wat instructie
nodig voor de pc of laptop, dan is de
computerinloop misschien iets voor u.
Heeft u de Gazet uitgelezen en verveelt
u zich toch nog deze maand, dan ligt hiet
niet aan ons!
Veel (lees)plezier.
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Verenigingen

GAZET

Redactieadres: redactie@dierdonkgazet.nl
Wijkvereniging:
www.dierdonk.nl
Adres: Ockenburghpark 78,
5709ML Helmond,
Secretariaat:
secretariaatwijkvereniging@dierdonk.nl
Wijkraad:
www.dierdonk.nl
Secretariaat:
secretariaatwijkraad@dierdonk.nl
Parkzicht (gebouw)(556266
Secretariaat: Hans v. Rijt,
Postbus 130, 5700AC Helmond
Reserveringen via beheerder (06-30735792
www.parkzichtdierdonk.nl
DierdonkEvents
dierdonkevents@dierdonk.nl
Papier, gft, pmd en restafval:
Wilt u weten wanneer het
afval bij u wordt opgehaald,
kijk dan in de afvalkalender
op de website www.deafvalapp.nl.

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
Ouderenwerk
Sprengenbergweide 47,
5709 SM Helmond, (518956
owhdhelmond@gmail.com
Scouting Paulus Helmond-oost / Dierdonk
Blokhut: Bakelsedijk 208,
5703 JH Helmond.
Info: P. Sanders,
(542730
Wethouder Hamacherplein 14
Gezellig bridgen bij “One Down”.
In Parkzicht op maandagavonden.
Mevr. W. Nourredine (524889,
www.nbbclubsites.nl/club/30014
Liedertafel ’t Akkoordje
contact: ( 06 41721916
info: pr@akkoordje.nl
www.akkoordje.nl

Secretariaat:

Helmond

Haverveld Dierdonk



Schovenhorstweide 1,
5709SG Helmond, (517210
secretaris@rampetampers.nl
www.rampetampers.nl
Dierdonkdagen
bestuur@dierdonkdagen.nl
activiteiten@dierdonkdagen.nl
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

Telefoonnummers
Alg. Politienummer
(0900-8844
Wijkagent
(0900-8844
mail: monique.van.lierop@politie.nl
henry.van.dongen@politie.nl
Basisschool Dierdonk
(512021
Dierenambulance
(513971
Gemeente (Meldingen)
(140492
Kruiswerk Peelland
(0900 8998636
Parochie H.Lambertus
(522109
Wijkopzichter Theo van Lieshout
mail: stadswacht@Helmond.nl
Opbouwwerker LEVgroep (06 14871295
Ziekenhuis Elkerliek
(595555
Apotheek uitdeelpost Dierdonk
Waterleliesingel 16
(522016

Huisartsenpunt Dierdonk
Waterleliesingel 20, 5709 PD Helmond
Spreekuur op afspraak
(558732
www.huisartsenpunt.nl
Huisartspraktijk Boszicht
Bakelsedijk 264,
5703 JJ Helmond
Mw. Drs. M.M.I.C.B. Gast
(724872
www.huisartspraktijkboszicht.nl
Tandarts Dhr. R.J. van Hagen,
Coendersberglaan 42 5709 MA Helmond
Behandeling op afspraak
(556156
www.tandartsvanhagen.nl

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

Tandarts Mw. H. Jeurgens-Schoolen
Waterleliesingel 22
5709 PD Helmond
Behandeling op afspraak
(510410

Centrale Huisartsen Post
(alleen spoed)
(0900 - 8861

Logopediepraktijk Dierdonk (558360
logopedie.brouwhuis.dierdonk@gmail.com
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Verloskundige praktijk “de Uiver”
Waterleliesingel 18 5709 PD Helmond,
Spreekuur: Di ochtend, namiddag, avond
Do ochtend,andere dagen in overleg
Afspraken: 9:00-14:00
(518551
www.verloskundigendeuiver.nl
Praktijk voor Fysiotherapie,
Manuele en Kinderfysiotherapie
Waterleliesingel 18
5709 PD Helmond
Behandeling op afspraak
(512723
dagelijks van 8.00 - 18.00 uur
Peuterspeelzaal Hummeldonk
(088-2088726
Moeders-voor-moeders
Sandra Rondeel
(514911
Kinderopvang ZieJeZo
Zwanebloemsingel 54 (06 4344 3137
Kinderdagverblijf De Bereboot
Oude Dierdonk 1
(475009
Spring Kinderopvang
met een voorsprong
(088 2088200
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Jeugd pagina’s

Jeugdverhaal: De paashaas die niet kon tellen..........  .  .  .
Kleurplaat   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
Spelletjespagina  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
Jeugd(prijs)puzzel. Win een boekenbon!  .   .   .   .   .   . 

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.dierdonkgazet.nl
Advertenties en Kopij voor de volgende
uitgave inleveren uiterlijk:
14 april.
Volgende verschijningsdatum vanaf:
3 mei.
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FIETS REPARATIES
Alle reparaties aan uw ﬁets vakkundig
uitgevoerd, maak een afspraak:
Ook verkoop van 2e hands ﬁetsen.

 0492 - 55 94 28 / 06 - 481 91 606
Edwin Raats
Trambaan 4
Helmond - Brouwhuis
Gratis haal- en brengservice voor Dierdonk!
Uw installateur voor :

KLEDINGREPARATIE
Ger van Hout

Al meer dan 90 jaar uw
vertrouwde witgoedspecialist
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.

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

SUPER AANBIEDING

Gediplomeerd
coupeuse/costumière
Nieuwveld 88 Helmond
tel. 0492-533074
mob. 06-22773192

Cv ketel

Onderhoud en storing

Waterontharder

Vloerverwarming

Hybride warmtepomp

Sanitair

Badkamers

Tegels

Horstlandenpark 4 5709 MB Helmond

0492-386100

INDUCTIEKOOKPLAAT
• geen krachtstroom nodig;
ook aan te sluiten op 1 fase!
• 4 kookzones met boost
• 4 timers met uitschakelfunctie
• slidebediening
• kookduurbegrenzing
• kinderslot
• IK1064F

599,-

499
,euro

5 jaar garantie*

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

WWW.VANDUPPEN.NL

Stadhuis op stelten
Velen onder ons kennen deze prachtige TV serie nog over het wel en wee
op een stadhuis:
Een comedy, om te lachen
In de Helmondse politiek ging het
de afgelopen maand ook over een
(nieuw) stadhuis: Een drama, om te
huilen.
Wat is er aan de hand? Vooraf een
korte uitleg over de manier waarop
de raad van Helmond afspraken over het omgaat met de wat
grotere voorstellen. We kennen een podiumbijeenkomst,
waarin in globale termen wordt uitgelegd wat voor ideeën
er zijn. Daarna komt er een moment dat vrijelijk over een
conceptvoorstel wordt gesproken in een opiniebijeenkomst.
Daarna komt er een moment dat over een compleet voorstel
politiek wordt gesproken in de adviescommissie. De echte
besluitvorming vindt plaats in de gemeenteraad. Vier
duidelijke stappen als een zorgvuldig proces.

de bestaande afspraken. Vanuit de oppositie werd veel druk
uitgeoefend om het voorstel terug te brengen in een regulier
procedure. Dit was niet bespreekbaar.
Kort voor de raadsvergadering van dinsdag 12 maart 2019
kwam er een inhoudelijk aangepast voorstel met als doel
om de gemeenteraad op termijn bij de planvorming van het
nieuwe gebouw te betrekken.
De raadsvergadering stond voornamelijk in het teken van
een verhitte discussie over hoe je met elkaar omgaat. Een
aanvullend voorstel van de oppositie om de besluitvorming
beter in te richten werd niet gehonoreerd. Met als resultaat
dat de wens van de coalitie om het “Huis van de stad” ook
daadwerkelijk van alle Helmonders (en dus ook van de
oppositie) te laten zijn, niet is gehaald. De gehele oppositie
stemde tegen de plannen. Het had zo anders kunnen zijn!
Er komt dus een nieuw “Huis van de stad”. Maar ons huis van
de democratie staat wel op stelten.
Jan van Aert,
Raadslid 50Plus

Nu drie weken geleden lag er vanuit het college (en dus vanuit
de coalitie van VVD, GroenLinks, Lokaal Sterk, SP en D66)
een compleet afgerond voorstel om een nieuw “Huis van de
stad” te bouwen op de plek van het huidige stadskantoor. En
passant werd ook voorzien in de verkoop van Boscotondo en
’t Cour.
Waar was het podiumoverleg? Waar was de opiniërende
bijeenkomst? Niets van dat alles!!! De coalitie had zijn zinnen
gezet op de uitvoering van dit voorstel in een verkorte
procedure, dat was hun keuze. Ze lieten zich niets gelegen aan

Druk en alert in Helmond
Helder Helmond heeft het druk
gehad de afgelopen tijd. Het college
zorgt ervoor dat we alert moeten
blijven, met name als het gaat om
criminaliteit, duurzaamheid, het huis
van de stad, Ameidestraat 3, hout
stook en nog vele andere punten.
Wij als Helder Helmond zijn o. a. een
cultuurpartij. Daarom ging het ons
nogal aan ‘t hart, dat het draken
botenfestival niet door zou gaan vanwege de lage subsidie.
Het CDA en wij hebben er veel moeite voor gedaan en
gelukkig, het festijn gaat door.
Helaas hebben we de strijd verloren m.b.t. de gevel in de
Ameidestraat. Jammer dat er alleen wordt geluisterd naar
afspraken die gemaakt zijn in 2004 en er geen gebruik wordt
gemaakt van voortschrijdend inzicht. In 2004 werd de gevel
niet aangeduid als monumentale gevel. Wij van Helder
Helmond vinden het jammer dat ook niet wordt gekeken naar
de publieke opinie, met name op de sociale media. De weinige
oude gevels, die we hebben, moeten het ook nog ontgelden.
Op Facebook bij “Je bent Helmonder als..” staan vele reacties
voor het behoud van de gevel. Er waren duizenden mensen
tegen de sloop en lieten dit ook merken.
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De krant stond bol van de artikelen over de nieuwbouw “Het
huis van de Stad”: een nieuw gemeentehuis op één locatie
i.p.v. vier. Het artikel van Sjef Jonkers is wat ons betreft een
schot in de roos. Wij vinden de procedure, het tijdsbestek
en het beperkte onderzoek naar meer mogelijkheden niet
goed. Ook de reactie van twee schrijvers van de krant spreken
boekdelen. De hele oppositie is fel tegen de procedure, maar
een amendement mocht niet baten.
Als de wethouder wordt gevraagd, waarom deze procedure,
krijg je als antwoord: “Omdat ik het zo wil.” Welnu, dan krijg
je zo’n mooie spotprent in de krant. Tweespalt in de raad! Het
integriteitsonderzoek heeft ook onze aandacht gehad. Vier
keer zoveel conflicten met een meerdere dan met gelijken.
Dat is zorgelijk, zeker gezien de perikelen van de afgelopen
jaren bij de ambtenaren.
Wat, tot slot, wel fijn was, is dat onze motie over stankoverlast
door o.a. hout stook en dergelijke unaniem was aangenomen.
Hierdoor moet er meer controle komen op overlast door
open haarden, bbq’s etc. De volgende keer kom ik terug op de
andere items.
Louis van de Werff,
Burgercommissielid Helder Helmond
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Gratis kaarten voor Maskerade
Toneelgroep Maskerade speelt in november 8 x in ons eigen
wijkcentrum Parkzicht. Van 1 tot en met 10 november (behalve
de 4e en de 5e) kunt u genieten van de jubileumvoorstelling
Augustus Oklahoma.
Het bestuur van wijkvereniging Dierdonk is verheugd hierover
en verloot 36 kaarten onder haar leden. Stuur uiterlijk 15 mei
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een mail naar secretariaatwijkvereniging@dierdonk.nl waarin
u aangeeft of u graag 1 of 2 kaartjes wilt. Bent u nog geen lid,
kijk dan op de website www.dierdonk.nl en geef u op.
Wilt u meer weten over Maskerade? Bezoek dan hun website
www.maskeradehelmond.nl.
Bestuur van wijkvereniging Dierdonk
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Busreis Moet Niks: Ontdek West-Brabant

Oudenbosch & historisch Willemstad
Dinsdag 28 mei 2019
De jaarlijkse busreis neemt je mee naar de mooiste plekjes
in West-Brabant. Een prachtige reis met een bezoek aan de
wonderschone basiliek van Oudenbosch en het pittoreske
vestingstadje Willemstad aan het Haringvliet.
Wist je dat de Basiliek van Oudenbosch een kopie is van de
Sint Pieter in Rome? De Basiliek in Oudenbosch is vele malen
kleiner, de schaal is 1:16. De koepel is vanuit de weide omtrek
te zien en is wel 63 meter hoog. Het mooie schilderwerk
geeft het interieur een rijke uitstraling. We gaan de Basiliek
bezichtigen en krijgen uitleg van kundige gidsen. Daarna is er
gelegenheid om de koepel te beklimmen of in het museum of
souvenirwinkeltje in de crypte te bezoeken. Voorafgaand aan
de rondleiding in de Basiliek is er eerst koffie met gebak in het
tegenover gelegen voormalig kloostercomplex Tivoli.
Het historische Willemstad (1583) is vernoemd naar Willem
van Oranje, zijn zoon Prins Maurits verleende de stadsrechten
en gaf later opdracht tot het bouwen van het Princehof,
ofwel Mauritshuis. Ter verdediging tegen de Spanjaarden
werd het stadje versterkt tot vesting. Na een aangename
lunch maken we onder leiding van enthousiaste VVVgidsen een rondleiding door Willemstad. Langs historische
gebouwen zoals de koepelkerk, Mauritshuis, het Arsenaal,
de haven en d’Orangemolen. Na afloop van de wandeling
is er nog voldoende tijd om Willemstad op eigen houtje te
verkennen, lekker een terrasje pakken, een kijkje nemen aan

het havenhoofd of een wandelingetje maken over de vesting.
Aan het eind van de middag stappen we in de bus om naar het
restaurant te gaan, waar we met een lekker driegangen diner
de dag afsluiten.
De Ontdek West-Brabant reis is inclusief:
* Vervoer per luxe touringcar
* 1 x koffie of thee met gesorteerd gebak
* Entree en rondleiding Basiliek Oudenbosch
* Lunch in Willemstad
* Stadswandeling Willemstad o.l.v. ervaren VVV-gidsen
* Diner met voor-, hoofd- en nagerecht en 1 drankje.
Prijs: Leden wijkvereniging: € 45,00 p.p. Niet-leden: € 55,00 p.p.
Nieuwsgierig geworden? Geef je op en ga mee!
Aanmelden kan vanaf vandaag bij Ans Postma, per mail:
annigje1945@gmail.com of 06-20397918. Je kunt de
betaling voldoen op de bankrekening van: Moet Niks
t.a.v. W.A. Claassen NL64 ABNA 0462 3533 03 ovv Busreis
2019 en je naam. Je kunt je ook persoonlijk opgeven op de
woensdagochtend tijdens koersbal en het geld ter plaatse
contant voldoen in een enveloppe met naam telefoonnummer
en e mail adres
Je inschrijving is pas definitief als de betaling is voldaan.
Betalingen dienen uiterlijk 14 mei binnen te zijn!
Bij opgave voorkeur voor dieet of vegetarisch vermelden
Laat het snel weten, want vol is vol. Je reist mee op eigen risico.

Activiteitenoverzicht MoetNiks april / juni
Datum of periode

Activiteit

Plaats

Toelichting

April dinsdag 16e

Fietstocht 25 km

Vertrek vanaf parkeerterrein AH

Van 10.00 uur tot 12.30 uur

Mei dinsdag 28e

Dag Bustocht
Omgeving West Brabant

Oudenbosch
Willemstad

Vertrek bus om 8.40 uur bij AH
Aankomst om 21.00 uur bij AH

Juni dinsdag 25e

Fietsdagtocht

Route nog uit te zetten

Informatie volgt

Elke woensdagmorgen

Koersballen

Parkzicht

Van 10.00 uur tot 12.00 uur

Elke woensdagmorgen
bij goed weer

Jeu de Boules

Parkzicht

Van 10.00 uur tot 12.00 uur

Als nieuwe activiteiten commissie zijn we druk bezig een aantrekkelijk programma te bieden.
Enkele activiteiten zijn nog niet rond. Zo ook de planning voor het komende half jaar.
Contactpersonen: Ans Postma tel. 06-20397918 / Henk Arts tel. 537112 / Wim Claassen tel. 559737
Voor bovenstaande activiteiten zien wij graag nieuwe gezichten!
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Carnaval in Parkzicht 2019
Carnaval is weer achter de rug en wij als bestuur Parkzicht
kunnen ook dit weer terugkijken op een bijzonder gezellig
en goed geslaagd evenement. De kletsavond was dit jaar iets
minder druk bezocht dan vorig jaar maar wij mochten toch
ook dit jaar weer de nodige complimenten ontvangen voor
het aangeboden programma.
Carnaval in Parkzicht begon op donderdag met de jeugd
carnavalsavond voor 18 plussers en werd op vrijdagochtend
gevolgd door het schoolcarnaval van basisschool Dierdonk.
`s vonds vond de jaarlijkse kinderdisco plaats welke zeer goed
bezocht werd en waarbij de aanwezige kinderen zich prima
vermaakten op de muziek van Dj Klumpie.

10

Dit jaar hadden we besloten om slechts een kindermiddag
te organiseren welke op maandagmiddag was en deze was
bijzonder goed bezocht. Terwijl de kleintjes zich vermaakten
met o.a. een grabbelton, het versieren van cup cakes, zich
konden laten schminken en een zakje vers gepofte popcorn
met een glaasje ranja konden nuttigen, hadden de papa`s en
de mama`s het prima naar hun zin in de grote zaal onder het
genot van een al dan niet alcoholische versnapering.
Kortom een geslaagde carnaval. Onze dank gaat uit naar al
onze vrijwilligers zonder wie wij dit evenement nooit in deze
hoedanigheid zouden kunnen organiseren.
Namens bestuur Parkzicht

Nieuwsblad voor Dierdonk

De eerste stralen van de lentezon …

Soms zeggen beelden meer dan duizend
woorden.
En met minder tekst van mijn zijde blijft
er meer plek over voor onze foto’s.
Dus dit keer geen tips en tricks voor
het perfecte plaatje, maar een kleine
sfeerimpressie van een van onze leden.
Deze foto’s zijn onlangs gemaakt tijdens
het maandelijks clubuitje in Nationaal
Park De Loonse en Drunense Duinen.
Meer foto’s van deze fotograaf vindt u
op https://www.gebedi.nl/.
Met vriendelijke groet,
Jeroen van Odijk
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De nieuwe tuinplanten zijn binnen

Wij helpen u graag!

Verse asperges,
ook geschild en verpakt
aardbeien en eieren
di-za winkel 9.00 uur tot 17.00 uur.
ma-zo versautomaat 8.00 uur tot 22.00 uur.

7 minuten van Dierdonk!

Fam. Verhoeven-Martens
Weg naar Bakel 3
Tel. 0492-524469
(bij de rotonde)
r ichti

www.tuincentrumdebiezen.nl

n de kast

Klantnr

62 979

Fo maa :
Datum:

140 x
09-12

Bernhardstraat 15
Bakel

Carnavalleske 50+ middag in Parkzicht
De 1ste editie van de 50 plus carnavalsmiddag in Parkzicht,
welke georganiseerd werd door Stg Dierdonk Events, is een
succes gebleken. Gezien het feit dat er op diezelfde middag
nog een groot aantal evenementen waren in Helmond,
hadden toch een behoorlijk aantal mensen de moeite
genomen om naar Parkzicht te komen. Hier werden zij
ontvangen met een kop koffie of thee waarna het programma
kon beginnen. Na het welkomwoordje door de voorzitter van
Stg Dierdonk Events werd de openingsact verzorgd door de
jongste dansgarde van cv de Spekzullekes die met hun dans
de handen van de aanwezigen op elkaar kregen. Vervolgens
bracht Hennie van Deursen als winnaar van de Helmondse
carnavalskraker enkele van zijn nummers ten gehore. Hierna
was het beurt aan Helga Cornelissen die als Tanja Truckie met
een sappige Limburgs accent verhaalde over haar avonturen
als vrachtwagen chauffeur
die biggen door het hele
land vervoerde. Tussen deze
optredens door zorgden

Cor en Frank voor een gezellig muziekje zodat af en toe de
beentjes van de vloer konden. Hierna was het beurt aan Hans
en John van Dè kenne wai ôk, die op werkelijk onnavolgbare
wijze, enkele van hun carnavalsnummers zongen. De
inwendige mens werd ook niet vergeten en de door de Plus
van de Wildenberg gesponsorde kaas en worst vonden gretig
aftrek. Als slotstuk kwamen de mannen van Moi Gewist nog
een paar nummers zingen waarna iedereen met een tevreden
gevoel huiswaarts keerde.
Deze middag werd verder mede mogelijk
gemaakt door de Wijkraad, OSD en
Parkzicht.
Namens team
Dierdonk Events

Paasknutselen in Parkzicht 20 april a.s.
Omdat het paasknutselen vorig jaar
een groot succes geweest is willen wij
daarom ook dit jaar weer een knutsel
middag voor jullie organiseren. Deze
middag zal plaats vinden op paas
zaterdag 20 april a.s.. Ook dit jaar vindt
het knutselen weer plaats in Parkzicht
en is van 14.00 tot 16.00 uur.
Kinderen in de leeftijd van 4 t/m 10
jaar zijn weer welkom om te komen
knutselen voor Pasen. Wij bieden de
mogelijkheid om o.a. een paasmandje in
elkaar te zetten, een mooie kleurplaat te
maken enz, ook kun je weer geschminkt
worden en als het weer het toelaat
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kunnen we misschien ook nog buiten
paaseitjes gaan zoeken. Natuurlijk zal
ook de Paashaas ons weer een bezoek
brengen en voor ieder kind een traktatie
meebrengen. Deelname is gratis.

Wil je ook komen knutselen, meld je
voor 15 april aan via:
dierdonkevents@gmail.com.
Papa’s en mama’s mogen natuurlijk
meekomen.
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De kookmuts
De echte Hollandse bloemkool is er
al. Samen met een smeuïge puree,
gebakken gehakt en lekkere kaassaus
wordt elke lunch of diner een feestje.
Voorzie maar een flinke portie, want de
kans is groot dat je gasten om een extra
bordje komen vragen.
Bloemkool wordt doorgaans gekookt gegeten, maar is ook als
rauwkost eetbaar. Koken neemt 10 tot 20 minuten in beslag,
afhankelijk van de gewenste hardheid van het eindresultaat en
de afmeting.

Bloemkool kan ook in een koolhydraadarm dieet gebruikt als
vervanger van rijst of aardappelen, omdat het mondgevoel
vergelijkbaar is, maar het zetmeel ontbreekt.
Er zijn bloemkoolrassen met paarse, oranje of groene bloemkolen.
Mijn weerspreuk voor deze maand is; “Verschaft april vele
schone dagen, dan pleegt mei de last te dragen.” Het is maar
dat u het weet.

Gazetmenu voor de maand april
Bloemkoolgratin met puree en
gehakt .  .  .  .  .  .  . voor 4 personen
Ingrediënten
1 grote bloemkool
1 kg aardappelen
6 dl volle melk
800 gr. Gemengd gehakt
25 gr. Boter
30 gr. Bloem
200 gr. Geraspte kaas
1 ei
Provençaalse kruiden
Zout en peper
Nootmuskaat
Benodigdheden
Braadpan
Oven
Kookpan(nen)
Ovenschaal groot
Steelpan
Bereidingswijze
Breng twee pannen water aan de kook
met telkens een snuif zout erin. De ene
pan dient voor de aardappelen en de
andere voor de bloemkool.
Schil de aardappelen en kook ze gaar in
de eerste pan. (Reken op een kleine 20
minuten.)
Maak de bloemkool schoon. Snij het
groen eraf en verdeel de kool in kleine
roosjes.
Doe de roosjes bloemkool in de andere
pan kokend water. Let erop dat de
bloemkool beetgaar gekookt wordt, in
ongeveer 10 minuten. (Controleer het
resultaat al na 6 à 7 minuten. Met een
beetje geluk is de bloemkool dan al gaar
genoeg.)

Giet ook de gare aardappelen af en plet
ze met de stamper tot puree.
Voeg een flinke klont boter toe aan de
puree, samen met wat melk, ongeveer
1 dl en een ei, wat nootmuskaat en een
snuifje zout. Peper is overbodig. Meng
alles tot je een smeuïge puree krijgt.

te dik is, voeg je wat extra melk toe om
ze te verdunnen.

Zet een braadpan op een matig vuur en
smelt er een klontje boter in. Doe het
gehakt in de braadpan en plet het even
met een vork tot grove stukken. Het
gehakt mag niet te korrelig zijn. Laat het
vlees goudbruin kleuren.
Voeg tijdens het bakken een snuifje
Provençaalse kruiden toe, wat peper
van de molen en een klein snuifje zout.

Schakel de grill van je oven in.
Neem een ruime ovenschaal en schep er
een dikke laag aardappelpuree in. Doe
daarover het gehakt.
Werk de schotel af met de roosjes
bloemkool. Verdeel ze gelijkmatig over
de schotel en schik ze met zorg met de
steeltjes naar onder.
Giet de verse kaassaus over de schotel,
tot alle bloemkoolroosjes onder een
laagje saus zitten.
Strooi de rest van de gemalen kaas
gelijkmatig over het gerecht.
Schuif de schotel onder de hete grill en
gratineer. Zodra er zich een goudbruin
korstje vormt, kan je het gerecht
serveren.

De kaassaus
De basis van de kaassaus (een Mornay
saus) is een klassieke roux. Smelt 25
gram boter in een steelpan en voeg er
vervolgens de bloem aan toe. Laat het
bloemmengsel al roerend “opdrogen”,
maar let erop dat de roux niet aanbakt
en bruin kleurt.
Zodra je een zoete biscuitgeur ruikt,
schenk je de 5 dl melk erbij. Blijf door
roeren met een garde tot de saus bindt.
Neem daar even de tijd voor! Wanneer
je lang genoeg geroerd hebt, krijg je een
gladde bechamelsaus. Wanneer je saus

Haal de pan van het vuur en meng 2/3
van de gemalen kaas door de saus. Kruid
de saus naar smaak met peper van de
molen, wat zout en nootmuskaat.

Tip(s):
• Voor de geraspte kaas, kun je ook
geraspte geitenkaas gebruiken.
Dit geeft een volle smaak.
• Zorg dat de melk op kamertemper
atuur is.
bron: De kookmuts.

Giet de beetgare bloemkool af en laat er
koud water over stromen. Zo stop je de
garing en zet weg voor gebruik.
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Computerinloop Parkzicht Foto Workshop 3
In de tweede workshop, die op donderdag 21 maart gehouden werd, zijn we verder ingegaan op de mogelijkheden van
het gratis programma Irfanview.
De laatste workshop zal gaan over de extra mogelijkheden die
beschikbaar zijn als u een uitgebreider programma aanschaft.
Omdat dit tevens de laatste bijeenkomst van het winterseizoen
is, kunt u ook andere vragen stellen over computerzaken
waarover u meer wilt weten.
Wij hebben trouwens óók twee vragen:
1. Zou u het graag zien dat in de zomermaanden, eventueel
in een lagere frequentie, de computerinloop geopend zou
zijn?
2. Als we in het najaar weer workshops zouden organiseren,
over welke onderwerpen zou u meer willen weten?

U kunt zich aanmelden voor deze workshop. Hieronder staan
alle gegevens.
Datum en tijd: 11 april van 10:00 tot 11:30 uur
Kosten:
Gratis
Aanmelden:
Uiterlijk 7 april via mail
cvanderzanden@upcmail.nl
Door aan te melden zorgt u ervoor dat we het adres hebben,
waarna we de dia’s van de workshop kunnen sturen. Ook aan
deze service zijn geen kosten verbonden.
Uiteraard blijft u tot 11 april van harte welkom op alle overige
inloop-donderdagen van 10.00 - 12.00 voor ondersteuning bij
problemen met uw laptop, tablet of smartphone.
Zowel Windows als Apple gebruikers zijn welkom.
Carel van der Zanden

Bezoek gratis het Jan Visser museum 14 april
Het Jan Visser Museum gaat tijdens de Nationale museum
week op zondag 14 april vloerbrood bakken in de bakkerij.
Speciale aandacht voor een compleet nieuw ingerichte koper
slagerij. In de smederij kan het oude vak van de smid gede
monstreerd worden.
Ook zijn de unieke landbouwwerktuigen te bewonderen even
als de schoenmakerij, slagerij. en collectie van het brandweer
museum. De dag begint om 13.00 uur en duurt tot 17.00 uur.
Geschiedenis van ons brood
Graan is naast vlees en peulvruchten de meest complete
energieleverancier. Het komt al eeuwen in ons voedselpakket
voor. Tienduizend jaar geleden leefden de eerste mensen van
wat ze in de natuur vonden zoals vruchten, bladeren en zaden.
Later leerden ze met eenvoudige gereedschappen op dieren
te jagen en aten ze vis en vlees. Tijdens het rondtrekken
jaagden de mannen en verzamelden de vrouwen knollen,
wortels, vruchten en zaden zoals de korrels van wilde granen.
Om hun honger te stillen, kauwden ze erop. Het speeksel in
de mond zorgde ervoor dat de korrels zacht werden.
Later werden ze gekneusd met een steen en in water
geweekt. Zo ontstond een soort broodpap. Behalve met water
mengden ze de korrels met bloed van dieren of gesmolten
vet en kookten er een pap van. Van de dikke pap maakten ze
een dikke ronde koek met een middellijn van ongeveer tien
centimeter en twee centimeter dik. Deze plak droogden ze in
de zon of bakten ze op gloeiend hete stenen of in de hete as.

De warme koeken waren zacht, maar als ze afkoelden,
werden ze keihard. Harde koeken werden met een steen
in stukken gebroken en in water weer tot pap gekookt. De
koeken hadden meestal een gat in het midden. Dan konden
ze worden opgehangen om te voorkomen dat knaagdieren ze
opaten. Rond 4.500 voor Christus vestigden de eerste boeren
zich en werd graan verbouwd.
Zo’n 1.500 jaar voor onze jaartelling ontdekte een Egyptische
slaaf dat brood kon rijzen. Deze slaaf had als taak iedere dag
vers brood te bakken. Brood dat ouder was dan een dag
was niet te eten. Op een dag merkte hij dat hij een restje
broodpap van de vorige dag had laten staan. Dit restje was
zuur geworden. Om te voorkomen dat iemand dat merkte,
deed hij het gauw bij de nieuwe broodpap. De broden die
hij daarvan maakte, waren veel luchtiger en smaakten veel
lekkerder dan de broden die hij eerst maakte. Hij kreeg veel
complimenten over dit brood en hij bakte voortaan brood
met een restje deeg van de vorige dag. Naast gewoon brood,
bakten de Egyptenaren ook luxe brood waarin lotusbloemen,
honing, vijgen, amandelen en dadels werden verwerkt.
Romeinse bakkers (alleen mannen werden bakker) zetten hun
initialen in het brood zodat iedereen kon zien welke bakker
het brood had gebakken. De broden van toen leken op de
pizza?s van nu. De rijke Romeinen gebruikten de broden als
bord. Het beleg aten ze op en het brood gooiden ze weg. De
arme Romeinen aten de broden wel op.
In ons land kwamen in de steden pas in de Middeleeuwen
bakkers. Voor die tijd bakte iedereen zijn eigen brood. Voor
het bakken van brood werd rogge gebruikt. Rogge was
goedkoop en werd door de lagere standen, de boeren en de
horigen, gegeten.
De rijkere standen, de adel en de geestelijken, aten brood
dat van tarwe werd gebakken (herenbrood of wit brood).
Het deeg voor het (zwarte) roggebrood werd met de handen
en zelfs met de voeten gekneed. Om het deeg te laten rijzen
werd zuurdesem, het deeg van de vorige dag, of zure wijn
gebruikt. Pas in de 19e eeuw werd gist ontdekt zoals wij die
kennen.
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Welkom bij buitenschoolse opvang Sportstuif! Vindt u
het ook zo belangrijk dat een kind zich na school
lekker kan uitleven door middel van sport en
spel? Dan is Sportstuif de perfecte plek!
Lekker voetballen, trefballen, hockeyen of bijvoorbeeld meedoen aan een stormbaanrace onder
begeleiding van vakdocenten lichamelijke opvoeding en pedagogisch professionals, dat kan bij
Sportstuif. We bieden sportieve activiteiten die aansluiten bij de leeftijd en interesses van uw zoon of
dochter.
Kinderen zijn dol op dingen uitproberen. Daar bieden wij dan ook alle ruimte voor én we stimuleren
kinderen hun talenten te ontwikkelen. Bovendien leren kinderen van elkaar: respect, samenwerken,
lol maken en omgaan met winst en verlies.
De uren na school zijn vrije tijd. Daarom vinden wij het belangrijk dat er iedere dag weer nieuwe
avonturen te beleven zijn bij Sportstuif.

Sportstuif
komt naar
Dierdonk!

OPENINGSTIJDEN
Maandag t/m vrijdag vanaf
einde schooltijd tot 18:30 uur.
Op studie- en vakantiedagen
van 07:30 - 18:30 uur.

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

Optiek
mode
op z’n
best
Oogmeting
+
Reparaties
GRATIS

Voor BRILLEN en CONTACTLENZEN

MEER WETEN?
088-633 20 20
info@sportstuif.nl
www.sportstuif.nl

BSO SPORTSTUIF
Braakse Bosdijk 1A
5703 HZ Helmond

De paashaas die niet kon tellen..........
“Oh, ik moet opschieten,” Pluim rent
heen en weer, tussen de eieren die hij
al geverfd heeft en de eieren die nog

helemaal wit zijn. Hij telt ze, maar raakt
steeds in de war. “Eenendertig, twee en
dertig ehh zes en dertig, nee dat was
fout, hoe moet dat nu.

Op de hazenschool was Pluim ook al niet
goed in tellen. Meester Lang oor had
hem al vaak gezegd. “Pluim, pluim, zo
kan dat niet hoor, als jij straks een echte
goeie paashaas wilt worden, moet je
toch de eieren kunnen tellen!!!” Oh, had
hij toch maar beter opgelet op de hazen
school, dan zou het nu beter gaan.” De
tranen drupten uit zijn hazen oogjes,
snif, snif, “Ik kan niet tellen”.

Nog maar eens opnieuw, Tot dertig
ging alles goed, maar dan raakte hij
weer helemaal in de war. Pluim ging
zitten midden tussen de eieren in het
gras, hij was zo verdrietig, de tranen
stroomden over zijn hazen wangetjes en
alle geverfde eieren werden nat van zijn
tranen zodat de verf vlekte en Pluim nog
harder begon te huilen. “Ohh kijk nou
toch, nu zijn m’n eieren ook al gevlekt.
Oh, Oh, het komt niet op tijd af”.
Liesje en Mark waren in de tuin aan het
spelen, achter de tuin, was een groot
weiland met gras wat nodig gemaaid
moest worden, het gras stond al heel
hoog, je kon er goed verstoppertje in
spelen. Als je plat op je buik lag kon
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niemand je zien. “Hé Liesje zullen we
gaan spelen op het grote land?” zei
Mark. Zo noemden ze het weiland achter
de tuin altijd. “Ja leuk, dan kruipen we
door het gras en dan kan niemand
ons zien.” Mark had nog een idee, “ ik
ga koekjes en limonade vragen aan
Mamma, dan kunnen we picknicken.” “
Ja dan haal ik het grote kleed.” Samen
gingen ze op pad, door het hoge gras, ze
hadden koekjes, limonade en het grote
kleed mee genomen, nu nog een mooi
plekje waar ze konden gaan zitten.

“Oh, oh, snif, snif,” “Sst. Hoorde jij dat
ook?” Mark ging recht op staan, maar
zag niets, ook Liesje had het gehoord,
maar zag ook niets. “Ik kan het niet, had
ik maar beter opgelet Oh, het komt niet
op tijd klaar!!” Nu hoorden ze het toch
wel heel duidelijk. “Er heeft iemand
verdriet, ik hoor iemand huilen” zei
Liesje. Heel voorzichtig liepen ze de kant
op waar het geluid vandaan kwam. “Oh,
kijk,” Mark stond gebukt tussen het
gras beiden zagen ze het kleine haasje,
huilend tussen de eieren zitten in het
hoge gras.

Pluim begon nog harder te huilen, “ook
dat nog, jullie mogen dat helemaal
niet zien, pas als de eieren geverfd en

verstopt zijn, snif, snif, mogen jullie ze
opzoeken, oh, oh, nou gaat alles mis.
Ik ben geen goeie paashaas, meester
Langoor heeft het al gezegd.” “Stil nou
maar,” zei Liesje, “misschien kunnen we
je helpen, we zullen niets tegen pappa
en mamma zeggen, kom waar kunnen
we je mee helpen?”
“Zouden jullie dat willen doen?” Pluim
veegde de tranen van zijn hazensnoetje
en vertelde dat hij niet goed opgelet
had op de hazenschool en dat hij niet
goed kon tellen. IJverig begon Liesje
te tellen 40 eieren voor de mensen
die woonden op nummer 3 want die
hadden wel 8 kinderen. Mark deed ze
in een mandje en verstopte ze een voor
een op het juiste adres. Op nummer 4
woonden 4 kinderen, dus daar moesten
20 eieren verstopt worden, zo gingen ze
nog een hele tijd door, tot de hele straat
voorzien was van eieren.

Pluim deed zijn best alle eieren mooi
te verven en zo kwam toch alles goed.
Mark vond dat Pluim de eieren moest
verstoppen op het adres waar ze zelf
wonen, dat deed Pluim maar al te graag.
Dank jullie wel dat jullie mij zo goed
geholpen hebben. Mark en Liesje gingen
vlug terug naar huis, ze vertelden niets
aan hun Pappa en Mamma, maar keken
elkaar geheimzinnig aan en lachten.
“Wat is er toch”, zei mamma, “Morgen
is het Pasen, gaan we dan eieren zoeken
in de tuin?” zei Mark. “Nou ik weet niet
of de Paashaas eieren komt verstoppen
hoor.” Zei mamma. Liesje en Mark keken
elkaar aan en lachten.
“Vast wel zeiden ze beiden”.
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Kleurplaat

Doodles gifts op www.yoursurprise.nl
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Doodles wenskaarten op www.greetz.nl.

Oplossingen op pag 29.
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advertorial

Mediator in de buurt
Scheiden na carnaval

Welk pad kies je?

Jaarlijks worden er cijfers gepresenteerd
over het aantal echtscheidingen in
Nederland. De laatste jaren gaat het om
30.000 tot 35.000 scheidingen per jaar.
Maar wanneer en vooral waarom gaan
mensen uit elkaar?

Bij scheidingsaanvragen zie je vaak
dat één van de partners er al heel lang
mee rondloopt, terwijl het voor de
ander als een donderslag bij heldere
hemel komt. Dat gegeven kan de boel
op scherp zetten. Je wilt het goed en
netjes oplossen, maar alles lijkt op een
discussie uit te lopen.

Stellen scheiden vooral na vreemdgaan
of een nieuwe liefde. Vaak in een wat
later stadium, omdat het vreemdgaan
of een nieuwe liefde veel later wordt
verteld of wordt ontdekt door de
andere partner.
Wist je dat advocaten een piek in
scheidingsaanvragen ervaren in de
weken na de carnaval? De reden is vaak
(het vermoeden van) vreemdgaan van
de andere partner tijdens carnaval.
Ruim een op de vijf carnavalvierders
uit Noord-Brabant geeft aan wel eens
vreemd te gaan tijdens de carnaval.
Met veel drank is een slippertje sneller
gemaakt. Vooral als het al niet zo goed
ging.
Als je twijfelt over je relatie, praat
er dan goed met elkaar over en zoek
eventueel hulp voor het te laat is. Mocht
een scheiding toch onvermijdelijk
zijn, probeer dan met de deskundige
hulp
van
een
gespecialiseerde
familierechtadvocaat-mediator op een
respectvolle en duurzame manier je
scheiding te regelen. Zeker wanneer er
kinderen bij betrokken zijn.
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Iedere scheiding begint bij de keuze: kies
je voor een gezamenlijk pad en laat je je
begeleiden door een mediator of kies je
ieder een individueel pad met een eigen
advocaat? Hou bij die keuze je doel voor
ogen. Het ene pad loopt anders dan het
andere. Het brengt je vaak ook naar een
andere “bestemming”. Waar wil je naar
toe?

Samen regelen
Mediation is in mijn ogen vaak de beste
optie, ook als je denkt dat de ander
niet wil praten. Bij mij aan tafel lukt het
bijna altijd om er samen uit te komen. Je
scheiding wordt van A tot Z geregeld. Ik
help om de scheiding goed (emotioneel,
financieel en juridisch) te regelen, om
een vechtscheiding te voorkomen en
mensen een goede start te geven na de
scheiding.

Waarom mediation?
• Je wil niet naar de rechter en
wil samen de uitkomst bepalen:
mediation verloopt harmonieuzer.
• Je wil niet allebei een eigen
advocaat
hoeven
betalen:
mediation is goedkoper.
• Je wil sneller een oplossing voor je
probleem: mediation is sneller.
• Je wil investeren in een betere
communicatie en verstandhouding.
Is mediation geen optie? Dan heb je ieder
een eigen advocaat nodig. Dat hoeft
niet altijd een gevecht te worden. Ik zal
altijd onderzoeken of er een gesprek
met de ander geregeld kan worden en
er misschien wel overeenstemming kan
worden bereikt zonder procedure. Lukt
dat niet, dan begeleid en adviseer ik jou
en bespreken we de gewenste aanpak.
Maak gerust een keer een afspraak voor
een gratis kennismakingsgesprek. Ik heb
mijn kantoor in Best, maar omdat ik
woonachtig ben in Dierdonk, kan ik ook
hier besprekingen houden. Laat maar
weten wat het beste past.

Saray Kehrens
T: 0499 – 379 111
M: 06 – 25338328
E: kehrens@kehrens-snoeks.nl
I: www.Kehrens-Snoeks.nl
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Basisschool Dierdonk: Ontwerpend leren

In de groepen 4B-5B-6B zijn de kinderen
aan de slag gegaan met ontwerpend
leren. Ontwerpend leren heeft als doel
om kinderen competenties te laten
ontwikkelen, die samenhangen met een
wetenschappelijke en ontwerpende ma
nier van werken en denken. De kinderen
mochten kiezen uit drie verschillende
opdrachten: 1. Ontwerp en bouw een
knikkerbaan. 2. Ontwerp en bouw een
speeltoestel. 3. Ontwerp en bouw een
brug.
De kinderen moesten eerst gaan na
denken over het ontwerp: welke mate
ria
len heb je nodig, aan welke eisen
moet ons project voldoen, etc.? Daarna
konden de kinderen aan de slag met
bouwen van hun project.

Kunstmenu groepen 1-2
De groepen 1-2 kregen lessen aan
geboden van het kunstmenu.
De kinderen kregen in dit project een
koppeling tussen literatuuronderwijs
en kunst. Er kwam een leesconsulent
vanuit bibliotheek Helmond-Peel in de
klas. De leesconsulent ging
aan de slag met 2 prenten
boeken; ‘a, b, c, d, e letters en
kunst’ en ‘Aap, Beer, Zebra’.
De kinderen gingen daar
na met een kunstenaar een
verwerkingsopdracht
ma
ken. De techniek monotype
werd gebruikt om zelf een
kunstwerk te maken.
Mad Science
De Naschoolse Wetenschapsclub werd
weer geopend met een spectaculaire
show! Deze show heette: Spin, Pop,
BOOM!
Er komt ook weer een naschoolse we
tenschapsclub. Bij de Wetenschapsclub
ontdekken kinderen het leukste wat
wetenschap en techniek te bieden heb
ben, werken aan eigen projecten om
mee naar huis te nemen en worden ver
baasd door waanzinnige demonstraties.
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Carnaval
Op vrijdagochtend 1 maart vierden
wij samen het carnavalsfeest! Hossen,
dansen, polonaise en een show van een
clown! Carnaval is echt een groot feest!
Voor de laatste keer....ALAAF!
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Kent u deze Dierdonker al?
Mike de Koning
Hoe goed kent u uw wijkgenoten? Wie
woont er in uw buurt en wat houdt hen
bezig? In ieder editie een interview met
een Dierdonker om hier achter te komen.
Deze keer: Mike de Koning.
Mike de Koning is net 23 jaar oud ge
worden en woont met zijn ouders en
jongere zusje in de Rosendaeldreef. Hij is
wat je noemt een ‘rasechte Dierdonker’.
Al sinds zijn eerste levensjaar woont hij
in, zoals hij het zelf zegt, ‘het mooiste
deel van Helmond’. Hoewel hij op ter
mijn het ouderlijk huis gaat verlaten,
ziet hij zichzelf best uiteindelijk weer
in Dierdonk wonen. “Mijn droom is
een penthouse op de Smalle Haven
in Eindhoven, maar ik zou er absoluut
geen probleem mee hebben om hier te
wonen. Het is hier geweldig!
Van kleins af aan had hij de droom
om gymleraar te worden, maar toen
hij als 17-jarige aan de opleiding hier
voor begon, bleek al snel dat dit totaal
niet was wat hij wilde. Een lange
zoektocht volgde. Inmiddels zit hij in
zijn derde jaar op de Fontys Hogeschool
Communicatie, en is hij gestart met

een minor ondernemerschap. Na een
goed afgesloten stageperiode bij Studio
Lauda, was het voor Mike duidelijk dat
hij zijn weg gevonden heeft. Mike voelt
zich als een vis in het water als hij zijn
creativiteit kan gebruiken. Hij brengt
dan ook veel uren door in het creatieve
hart van Eindhoven, het Klokgebouw
op Strijp-S. Sinds 6 maart -dus vers van
de pers- is Mike gestart met zijn eigen
bedrijf: Mike de Koning, freelance
content creatie.
Het maken van video’s begon in de
tweede klas van de middelbare school,
toen hij urenlang het spel Call of Duty op
zijn kamer speelde en daar video’s van
ging maken. Het gamen vond hij op de
duur niet meer zo leuk, maar zijn liefde
voor het filmen bleef. Hij gebruikte altijd
zijn telefoon om te filmen: ‘met het
minimale, het maximale eruit halen’,
zoals hij dat zelf noemt. Pas een paar
maanden geleden, toen de knoop was
doorgehakt om voor zichzelf te gaan
beginnen, heeft hij geïnvesteerd in
een professionele camera. Zijn eerste
factuur is inmiddels de deur uit. In
opdracht van Bavaria mocht hij twee

video’s maken in aanloop naar carnaval.
Hiervoor moest hij een hele avond
filmen, en dit terugbrengen tot twee
filmpjes van 20 seconden! Het was zijn
eerste serieuze opdracht.
Eigenlijk had Mike een andere minor
en dus wellicht ook wel een andere
toekomst voor ogen, maar het lot
besliste dat zijn deelname aan de
minor fotografie -ook een hobby van
Mike- in Lissabon niet doorging. Dat
gaf hem uiteindelijk het laatste zetje
om de camera aan te schaffen en er
echt voor te gaan. Toevallig was Mike
afgelopen weekend in Lissabon voor
een vriendenweekend. Terwijl hij daar
rondliep, bedacht hij zich dat daar
studeren en wonen natuurlijk geweldig
was geweest maar dat hij nu heeft
gekozen voor een goede investering.
“En naar Lissabon gaan kan altijd nog”.
“Eindelijk ben ik gewoon aan het dóén
in plaats van nadenken over wat ik wil
worden en doen en waar ik naartoe wil.
Dat gaat me een stuk beter af”, lacht
Mike. Zolang hij creatief bezig kan zijn,
is hij blij, al moet hij nog wel wennen
aan het maken van content in opdracht
van anderen. “Voorheen maakte ik
alleen dingen die ik interessant en leuk
vond om te doen. Nu krijg ik soms ook
opdrachten over onderwerpen waar
ikzelf niet al te veel mee heb. Daar moet
ik nog aan wennen.”
Maar dat Mike hard op weg is om van
zijn hobby, zijn beroep te maken, dat
staat vast. Zelf zegt hij daarover: “Als ik
op dit moment doe wat ik leuk vind, heb
ik het nu leuk. Als ik dat heel mijn leven
zo doe, heb ik het dus heel mijn leven
leuk”. -Een mooie levensles van een
jong, bevlogen mens.
Maartje van Lith

Gazet april 2019

23

Advocaat
Twee eieren staan in de rij
aan de kassa van de winkel
vraagt het ene ei aan het
andere:
"Zeg hoe gaat het nu met je
broer?"
Antwoord van het andere
ei:
"Heel goed, hij is nu advocaat".

R.J. van Hagen TANDARTS
0492-556 156
A
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Daarom Smits&Smits
• Eigen atelier
• Gratis advies
• Advies aan huis
• Gratis inmeten
• Ruim 30 jaar ervaring

Coendersberglaan 42
5709 MA
M Helmond - Dierdonk
Laat u verrassen op

Voor
professionele
V
p
n l tandheelkunde
nd
l n in een prettige
tti omgeving.
m v

w
at
www.tandartsvanhagen.nl

onze Facebook-pagina:
facebook.com/smitsensmits

www.smitsensmits.nl

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

Huijskensstraat 21 • 5706 XA Helmond (Brandevoort)

Engelseweg 200A Helmond T.0492 792499

Winter Clubtoernooi TV Dierdonk 15-1/28-3
Wat is een winter clubtoernooi?
Het is tennis voor de echte bikkels, voor iedereen die uit zijn
luie stoel wil komen en in weer en wind op de tennisbaan wil
staan. Het is winterpret voor en door TV Dierdonkleden vanaf
14 jaar! Er wordt op 3 avonden in de maanden januari, februari
en maart gespeeld. Het was mogelijk om in te schrijven in
dubbels, mixen en singels. De toernooicommissie heeft een
indeling gemaakt, maar verder was het vrijheid blijheid.
Deze formule blijkt een groot succes. Er doen maar liefst 53
deelnemers aan mee! Dat is een enorm grote opkomst. Ons

clubgebouw, het Paviljoen, is nu ook in de wintermaanden ‘s
avonds gezellig gevuld!
Na afloop van elke partij is aan de deelnemers gevraagd om
een selfie te maken met een gekke muts op. De selfie met
de leukste, grappigste, vrolijkste, meest speciale muts wordt
in het zonnetje gezet tijdens de afsluitende feestavond van
vrijdag 29 maart 2019!
In de bijgevoegde foto’s een impressie van de hilarische
beelden die dit mutsenthema heeft opgeleverd!
Groeten Carine van Vuure
TV Dierdonk

Winterwandeling MoetNiks 26 Februari
Op 26 februari 1986 werd de elf stedentocht gereden onder
barre winterse omstandigheden.
Op 26 februari 2019 stond de zon hoog aan de hemel en leek
het haast lente.
De winterwandeling van MoetNiks startte vanaf de parkeerplaats bij de AH in Dierdonk.
Een veertiental wandelaars vertrokken voor een mooie route
door de Bakelse Beemden en het natuurgebied nabij de wijk
Dierdonk. Al wandelend werden de nodige kledingstukken los
gemaakt en genoten we van de bijna zomerse temperatuur
van rond de 19 graden.
De tocht eindigde bij Parkzicht waar we samen konden na
praten met een lekkere kop koffie.
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April 2019 in het Annatheater
Presentatie Cursus “Tekst en rol”

Op dinsdag 2 april laten de cursisten van
de acteercursus voor volwassenen van
theaterdocent Lavínia Germano zien
wat ze allemaal geleerd hebben.

geconfronteerd werd in haar eigen
leven, maakte ze met lotgenoten een
documentaire waarin hun ervaringen
samenkomen. Het is een ode aan het
leven, de liefde en de dood geworden.
Aanvang: 19.15 uur.
Kaarten: € 10,00. Samen de documen
taire en de voorstelling: € 22,50 waarin
€ 2,50 voor KWF.
Info & reservering:
www.Freedomtheatre.nl

Dinsdag 9 april: Zingen voor je Leven
Helmond
Kom gratis en vrijblijvend een keer
gezellig meezingen!
“Als ik zing, voel ik dat ik leef.”

Stichting Kanker in Beeld biedt patiënten
en hun naasten de mogelijkheid de
confrontatie met de ziekte te verwerken

Los van de documentaire bestaat er ook
een gelijknamige theatervoorstelling.

In acht lessen hebben de cursisten
zich verdiept in verschillende rollen uit
twee verschillende toneelteksten. Ze
spelen scènes uit het toneelstuk “De
Bloedbruiloft” van de Spaanse auteur
Garcia Lorca, en een scène uit het boek
“Don Casmurro” van de Braziliaanse
schrijver Machado de Assis.
Een sprankelend optreden met korte
scènes.

en een plek in het leven te geven
door middel van creatieve expressie.
Met onze activiteiten helpen we (ex)
patiënten en hun naasten kracht en
energie te ontdekken, de zelfred
zaam
heid te vergroten, het gevoel
van eigenwaarde te herstellen en de
kwaliteit van leven te verbeteren.

De entree is gratis en reserveren is niet
noodzakelijk.
Wanneer: dinsdag 2 april
Aanvang: 21.15 uur Entree: gratis

Zaterdag 6 april:

Zaterdag 6 april:

Freedom
Theater
Eindhoven
speelt “De Wachtkamer”

Documentaire De Wachtkamer
van Freedom Theater

De wachtkamer is een documentaire
over vijf vrouwen met borstkanker.
Allen zitten sinds de diagnose van
kanker letterlijk en figuurlijk in de
wachtkamer. Na de vernietigende
vast
stelling van kanker gaan ze door
de malle
molen die het ziekenhuis
heet. De wachtkamer wordt bijna een
tweede huis. Hoewel het dagelijks leven
doorgaat, blijft het moeilijk om je aan
de wachtkamer te onttrekken. In deze
documentaire vertellen vijf vrouwen
over de confrontatie met hun angst en
sterfelijkheid maar ook over vreugde,
vriendschap, liefde en het leven.
Kanker verdrijft alle heerlijke vanzelf
sprekendheid uit het leven.
Toen Theatermaakster Kim Don hiermee
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De onverwachte vreugde van een
alledaagse zonsondergang. Het los
laten van dingen die eerst wel, maar
nu niet belangrijk bleken. Tussen
de chemokuren door schreef ze de
prachtige
theatervoorstelling
“De
wachtkamer”. Over twee vrouwen die
elkaar ontmoeten in de wachtkamer bij
de oncoloog.
Over hun vriendschap, hun angst, de
liefde en hun hunkering naar onbezorgd
leven.
Spelers: Wen van der Schaaf, Joost
Veenhuysen, Yvonne Molenaar en Jan
van Bekkum. Script en regie: Kim Don
Aanvang: 20:30 uur.
Kaarten: € 17,50. Samen de documen
taire en de voorstelling: € 22,50 waarin
€ 2,50 voor KWF.

Repetitiedata: we repeteren in de
oneven weken op dinsdagochtend van
10:00 tot 12:00 uur
Wanneer: 9 april
Inschrijven/info: nancy@nancymeijer.nl;
Zaterdag 13 en zondag 14 april:
leerlingen Christel Koolen met
“Ella en de 7 Stiefzusters.”

Leerlingen van Christel Koolen Dans
Drama en Bewegingstherapieën zullen
op zaterdag 13 april en zondag 14 april
de voorstelling”Ella en de 7 stiefzusters”
spelen en dansen.
Aanvang: 13.00 en 16.00 uur
Kaarten: € 8 euro zijn verkrijgbaar onder
telefoonnummer 06-42557386
Het Annatheater is gelegen aan de
Engelseweg, 1 minuut lopen van het NSstation. 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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Koningsfeesten Helmond 2 dagen
Dit jaar zullen de festiviteiten rondom
Koningsdag weer 2 dagen beslaan, net
als vorig jaar wordt er in het centrum
van Helmond een uitgebreide Konings
nacht georganiseerd met veel podia
met verschillende muzikale invulling.
Afsluitend aan Koningsnacht en in de
opmaat voor Koningsdag is er een
grandioze vuurwerkshow te zien en op
Koningsdag zijn er heel veel verschil
lende activiteiten in Helmond en de
wijken eromheen.

In het centrum van Helmond vind je
de vertrouwde Slingermarkt, maar
ook zullen verschillende verenigingen
en stichtingen zich presenteren, is er

de kindervrijmarkt met optredens en
activiteiten, zijn er verschillende mark
ten gericht op cultuur en activiteiten
en is er veel verschillende muziekte
beluisteren op diverse podia verspreid
door de stad. Dus wederom voor een
ieder wat wils tijdens de Koningsfeesten
Helmond.
Op de website van het Helmonds Oranje
Comité (www.oranjecomitehelmond.nl)
en op diverse sociale media (Facebook,
Twitter, Instagram) is meer informatie te

vinden. Dit zal steeds verder uitgebreid
worden met meer inhoudelijke informa
tie en het complete programma.

Zeilles op Berkendonk
Elektrische auto’s worden heel langzaam
betaalbaar. Elektrische fietsen beginnen
de overhand te krijgen op het fietspad,
en elektrische roller boards lagen mas
saal te koop bij de inmiddels failliete
speelgoedwinkel Intertoys. Alles wordt
elektrisch en dus milieuvriendelijker.
Maar het meest milieuvriendelijke ver
voermiddel, naast gewoon lopen, is en
blijft de aloude en vertrouwde zeilboot.
De combinatie van water, wind en een
echte zeilboot, soms met een spat
regen maar meestal onder een lieflijk
zonnetje, zijn de ingrediënten voor
een sportieve en enerverende zeilles
bij Jeugd-Zeilvereniging Berkendonk in
Helmond. Ook dit jaar geeft JZVB weer
zeillessen aan de jeugd vanaf 8 jaar en
leidt op tot het officieel erkend CWO
zeildiploma Jeugdzeilen en Zwaardboot.
Sinds enkele jaren zijn ook volwassenen
welkom om de eerste zeilervaring op te
doen en zeillessen te volgen.
De vereniging heeft een vloot aan
Optimisten voor de beginners, Open
Bics voor de sportieve gevorderden en
Laser Pico’s voor de jeugd die aan hun
laatste groeispurt zijn begonnen. De
Laser Pico wordt ook gebruikt bij de
zeillessen voor volwassenen.
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Naast de gewone zeillessen organiseert
JZVB ook regionale zeilwedstrijden,
geeft zeil-clinics aan scholen, heeft haar
eigen clubkampioenschap, vrij-zeilendagen en een spetterend zeilkamp aan
het eind van het seizoen.
Als lid mag je gratis gebruik maken
van de zeilboten en de funkano’s op
het water. Voor de veiligheid stelt de
vereniging reddingsvesten ter beschik
king, voor aan de waterkant en op
het water. Maar ook op het terras van
het verenigingsgebouw is het heerlijk

toeven met een prachtig uitzicht op
Berkendonk.
Geïnteresseerd of nieuwsgierig?
De inschrijvingen voor de zeillessen
zijn begonnen. Kom binnenkort naar
Berkendonk, op je roller board, op de
fiets of in de auto achterin bij je ouders,
en ervaar hoe heerlijk sportief het is in
een zeilboot te leren laveren en je door
de wind, dus zonder accu, voort te laten
bewegen.
voor verdere informatie, zie www.jzvb.nl
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Omdat iedereen anders is...
Ook als u verzekerd bent bij
Ardanta, Amev, Dela, Monuta
of Yarden bent u vrij om voor
ons te kiezen!

U I T VA A RT S P I E R I N G S
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~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……

Stap 1: Online lid worden via www.tvdierdonk.nl
Lidmaatschap TV Dierdonk
 Gehele jaar tennissen van 09 00 – 23.00 uur
 Iedere maandagavond toss-avond
 Deelname mogelijk aan toernooien en KNLTB competities
 Deelname aan verschillende club-activiteiten
 Lidmaatschapstarieven per jaar:

3,5 meter: €.35 / 4,5 meter: €.45

t/m 12 jaar

€ 49,-

13 t/m 17 jaar

€ 72,50

Studenten

€ 75,-

Senior

Senior 65 +

€ 150,-

€ 100,-

ACTIE: nieuwe leden 50% korting op lidmaatschap 2019
Stap 2: Tennisles?
Partytenten: 3*3, 3*6, 4*4, 4*8

 Lidmaatschap is vereist voor deelname aan tennislessen
 Inschrijven tennislessen via onze website
 Voor informatie over de tarieven en lessen bezoek onze website óf neem
contact op met onze tennisleraar:
Paul van Dijk
06-48506964
paulvan_dijk@hotmail com

VRAGEN?
Tenten, Statafels, Tafels, Stoelen, Barkrukken, Verl cht ng, Bestek, Serviesgoed, Glaswerk, Manden,
Warmhoud, Rode Lopers, Afzetpaaltjes/-Koorden, Marktkramen, Opblaasbare Abrahams & Sarah's,
Spr ngkussens, Skytubes, Serveerschalen, Verwarming, Decoratie, Verkoop, Koff e & Thee etc. etc.

Stel ze gerust via leden@tvdierdonk.nl
óf bezoek onze website www.tvdierdonk.nl
Wil je ook competitie spelen? Laat het ons weten!

Jeugdprijspuzzel. Win een boekenbon!
Afgelopen maand hadden we een woordzoeker. Had je alles
goed weggestreept dan bleef er over als oplossing “Een groot
feest met polonaise op het schoolplein”. Dit had natuurlijk
alles te maken met het carnaval, wat in het weekend van
verschijnen aan de gang was. Uiteindelijk waren er weer
18 inzendingen, waarvan 1 foutief. Kinderen blijf puzzelen
en vergeet deze niet tijdig in te zenden. Ook als je voor de
eerste keer meedoet kun je al meteen in de prijzen vallen.
Uit de goede inzendingen van afgelopen maand heeft Friedy
van de Reek, Penningmeester van de Wijkvereniging weer 3
willekeurige kinderen getrokken. Deze hebben op 22 maart
onder een prachtig lente zonnetje hun prijs, zijnde een
boekenbon van de Ganzenveer, in ontvangst genomen. Op de
foto hieronder de gelukkige prijswinnaars.
Van Harte Gefeliciteerd!

De puzzel

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.
16
17.

18
18.
19
19
20.

De vragen
De

Eline Prinsen, Joey Hoefnagels en Tess Burg

Niet gewonnen, of niet meegedaan dan krijg je
deze maand een nieuwe kans.
Deze maand vragen in een kruiswoordpuzzel. Vul het juiste
antwoord in bij het juiste nummer en de oplossing lees je
dan van boven naar beneden in de oranje vakjes. En zijn ze te
moeilijk, dan vraag je het aan je hulptroepen.
Veel puzzelplezier!

?

1. De paarden voor de koets eten …..
2. Als Willem-Alexander ooit aftreedt, dan wordt Catharina-…… Koningin.
3. Hoe heet de Opa van Willem-Alexander?
4. De Gouden koets is van blad.…
5. Een ander woord voor (een koninklijke) stoel?
6. De Nederlandse vlag is Rood, Wit en …..?
7. Hoe heet de moeder van Willem-Alexander?
8. De kleur van onze wimpel is ……
9. Prins Bernard droeg altijd een witte …..
10. Een Koning of Koningin draagt meestal een .....
11. Hoe heet de vader van Willem Alexander
12. De meeste oranjes zijn bijgezet in de graftombe in …..
13. Op Prinsjesdag zitten de Koning en Koningin in een …..
14. Prinses Margriet is de ….. van Pieter van Vollenhoven
15. De Koninklijke familie is pas verhuist uit ….Eikenhorst
16. Willem-Alexander droeg tijdens de inhuldiging een Hermelijnen ....
17. Nu de Gouden Koets gerestaureerd word rijden ze op Prinsjesdag met de …… koets
18. Hoe heet de Oma van Willem Alexander?
19. Het volkslied van Nederland is het ………
20. Koningsdag wordt door de Koninklijke Familie dit jaar gevierd in ……….

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:
puzzel@dierdonkgazet.nl of per post naar:
Gazet Kinderpuzzel
Schovenhorstweide 1
5709 SG Helmond.
Deelname is weer mogelijk vanaf 7 jaar,
tot dat je de basisschool verlaten hebt.
Vermeld je naam, adres, telefoonnummer,
leeftijd en of je een jongen of meisje bent.
Onder de goede oplossingen verloten wij:
3 boekenbonnen van € 10,00.
Uiterste inzenddatum:

Maandag 15 april 2019.

Gazet april 2019
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Echtscheiding
Alimentatiezaken
Ontslagzaken
Incassozaken
Letselschadezaken
Bestuursrecht
Ondernemingsrecht
Strafrecht

Mr. G.C.G. Raymakers

Mierloseweg 5

Mr. L.C.J. Sars

5707 AA Helmond

Mw. Mr. F.A. van den Heuvel

T 0492 544415

Mw. Mr. S.H.J. Raessens
Mw. Mr. E. Kweens

braakmanadvocaten.nl

Download
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Konings

voor Verf en Behang

ENGELSEWEG 221A
5705 AE HELMOND
TEL. 0492 - 53 76 93

Openingstijden winkel:
Ma - vrij 8.00u - 19.00u
Za en zo 8.00u - 18.00u
Bakelseweg 25
5735 SC Aarle-Rixtel

Verse asperges
ook vers geschild
Eigen gemaakte aspergesoep

(einde Scheepstal linksaf,
na 300 mtr aan rechtse kant)

Scouting Paulus: Paaseitjes verkoopactie
in april
Bevers, welpen, scouts, explorers krijgen een lijst mee naar
huis met de bedoeling om zoveel mogelijk zakjes chocolade
paaseitjes per intekening te verkopen. Zij gaan dan bij familie,
buren en andere bekenden vragen of zij ook een zakje willen
kopen om zo Scouting Paulus Helmond-oost / dierdonk
financieel te ondersteunen. Al een week later krijgen deze
leden de zakjes paaseitjes weer mee naar huis om ze bij
de kopers af te gaan geven. Dus ruim voor Pasen kunt u al
genieten van onze overheerlijke chocolade paaseitjes.
In maart hebben we de eerste van ons twee financiële
acties gehouden en dat was de collecte voor jantje Beton.
Deze collecte heeft € 2804,- opgeleverd waarvan we de helft
mogen houden voor de groepskas. Een mooie opbrengst
waarvoor we alle collectanten en donateurs willen
bedanken.
Eind maart/begin april gaan we met onze leden beginnen
aan onze tweede financiële actie; de chocolade paaseitjes
verkoop.
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Voor een zakje van 200 gram echte chocolade Scouting
Paulus eitjes betaalt u slechts € 2,50. Naast deze overheerlijke
lekkernij houdt u er in elk geval een goed gevoel aan over.

www.scoutingpaulus.com
www.facebook.com/scoutingpaulushelmond
www.instagram.com/scoutingpaulushelmond
info@scoutingpaulus.com
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EXTRA SLEUTEL

Weet u het al

Voor uw frietwagen-catering
op locatie

BAKEL HEEFT
HET HELEMAAL
O O K M E T PA S E N

Johan Slegers

ook autosleutels met
startonderbreker
VAN TIEL
BAKEL
KLAAR TERWIJL U WACHT

info@johanslegers.nl
Tel. 06 537 604 75

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

Óok voor
autoverhuur

Ondernemer van Bakel!
Hier had uw advertentie
kunnen staan.
Informatie:
advertenties@dierdonkgazet.nl
telefoon 06- 40980106

24/7
b e re
ik b aa

r

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

T O T Z I E N S I N B A K E L!!
MINIGRAVER VERHUUR
M.VERHOEVEN
Voor spitten van tuinen, Uitgraven van vijvers, zwembad
en diversen grondwerken.
Ook een minigraver van 70 cm breed.

Hooieeuwsels 10 5761 DC Bakel Tel: 06 53382407

Feest in Bakel tijdens Koningsdag 2019
Nog geen plannen voor Koningsnacht en -dag? In Bakel is er
weer een spetterend programma samengesteld voor jong en
oud. Dit vindt plaats in het centrum bij de kerk en ziet er als
volgt uit:
Vrijdagavond 26 april: Koningsnacht
Vanaf 20 uur: livemuziek in de feesttent met een spettend
optreden van de band
FANTIX
Met een flinke dosis energie, brengt de band een repertoire

Spelletjesmarkt
De spelletjesmarkt start om 13.15 uur en duurt tot 16.30 uur.
Kinderen kunnen voor € 4,00 een kaart kopen waarmee ze
alle spelletjes kunnen spelen. Er staan veel verschillende
spelletjes te doen en er staan verschillende springkussens.
Vrije markt
Kinderen t/m 12 jaar kunnen vanaf 12.00 uur hun speelgoed
of eigengemaakte artikelen verkopen op een kleed op de
grond. Je kunt een plekje reserveren door een email te sturen
naar info@oranjefeestenbakel.nl
Feesttent
Om 15.30 uur kunnen de kleine kinderen genieten van een
poppenkast in de tent.
Om 16.30 uur start de interactieve spelshow in de tent.
Dit jaar organiseren wij voor alle kinderen een KINDERDISCO!
Dit wordt een geweldige happening met veel muziek en
plezier.
De toegang is gratis

aan zelfgemaakte medleys waar je u tegen zegt en is het
onmogelijk stil te blijven staan. Van gevoelige meezingers
tot swingende dansmuziek, Fantix heeft het allemaal in huis.
In topvorm en vol enthousiasme zorgt FANTIX voor een
fantastische avond
De entree is gratis!
Zaterdag 27 april: Koningsdag:
Op zaterdag 27 april kleurt het centrum van Bakel weer
oranje.
De middag begint om 13.00 uur met het hijsen van de vlag
tijdens de opening van de spelletjesmarkt en vrije markt.

Feestavond
Vanaf 20.30 uur zal in de tent Koningsdag
2019 worden afgesloten met een gave
90’s PARTY met It all started in the
nineties en DJ Ricky Berkers!
De entree is gratis!
Wij hopen jullie allemaal te zien op
vrijdag 26 april en zaterdag 27 april op
het kerkplein in Bakel!
Stichting Oranjefeesten Bakel
www.oranjefeestenbakel.nl
Met vriendelijke groet,
Kayl Bouwmans, 0622538913

Gazet april 2019
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Rampetampers 55, een jubileum in beeld
Al 55 jaar een Ram goede carnavalsvereniging

Het jubileum zit er bijna op.

Het jubileum jaar begon met de bekendmaking van Prins
Werner d’n Urste. Hij koos als burgemeester zijn beste
vriend Ton uit Dierdonk. Met hen heeft de hele vereniging
een fantastisch jubileum jaar gevierd. In het oude jaar op
11-11 een bezoek aan Keulen, nog tussen de kerstballen
een mooie benefietmiddag, vervolgens diverse avonden
bij bevriende verenigingen. Een van de hoogtepunten was
natuurlijk het jubileumweekend , met kerkdienst, reünie en
receptie. Vervolgens de medewerking aan de kletsavond
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van de Fonkel, was er de strijd om de titel “de Fitste Prins”
en onze eigen goed bezochte zittingsavond. Verder verzorgde
of verleende we traditiegetrouw onze medewerking aan de
avonden van de Reuma vereniging, Keijzerinnedael en de
Eeuwsels. Ook mocht Werner niet ongedoopt aan carnaval
beginnen dus onder water bij de doop. Opening carnaval,
optocht, kindermiddagen met op dinsdag het bezoek van de
Kiezelkeikes. Overal was het een groot feest met Werner, Ton
en de Rampetampers. Werner blijft nog jubileumprins tot 1
november als hij de scepter overdraagt aan Prins???.
Foto’s zeggen soms meer dan woorden vandaar een foto
impressie.
Bezoek ook www.rampetampers.nl voor meer informatie.
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Werkweigering, een dringende reden voor
ontslag op staande voet?
De werknemer in deze zaak was voor
onbepaalde tijd in dienst bij zijn werk
gever en de werknemer was daar
werkzaam als salesmanager. De werk
nemer heeft op een gegeven moment
middels een Whatsapp-bericht aan de
werkgever aangegeven dat hij de nacht
ervoor nauwelijks had geslapen en dat
hij zich om deze reden ziek meldde. Als
reactie hierop heeft de werkgever aan
de werknemer middels een Whatsappbericht bericht dat de werknemer zich
niet per appbericht kon ziekmelden,
dat een dag zou moeten worden afge
trokken van de opbouw van vrije
dagen en dat een en ander zou worden
opgevat als werkweigering.
Een maand later heeft de werknemer
zich in persoon bij zijn leidinggevende
opnieuw ziek gemeld. Dit gebeurde
naar aanleiding van een incident op het
kantoor van de werkgever waarbij een
leidinggevende tegen de werknemer
aan het schreeuwen was. Als reactie op
de ziekmelding heeft de werkgever de
werknemer op staande voet ontslagen.
Na het ontslag op staande voet heeft
o.a. de werknemer de kantonrechter
verzocht aan hem een billijke vergoeding
toe te kennen. Wanneer een ontslag op
staande voet ten onrechte is verleend
kan de werknemer op grond van de wet
de kantonrechter verzoeken aan hem
een billijke vergoeding toe te kennen.
De kantonrechter heeft geoordeeld dat
het ontslag op staande voet in dit geval
ten onrechte is gegeven wegens het
ontbreken van een dringende reden en
dat het verzoek van de werknemer om
aan hem een billijke vergoeding toe te
kennen daarom op grond van de wet
toegewezen diende te worden.
In de wet staat vermeld dat zowel
een werkgever als een werknemer de
arbeidsovereenkomst per direct op
grond van een dringende reden op mag
zeggen en deze opzegging moet ook
direct worden medegedeeld aan de
wederpartij. Op grond van de wet wor
den voor de werkgever als dringende
redenen beschouwd zodanige daden,
eigenschappen of gedragingen van
de werknemer dat van de werkgever
redelijkerwijze niet gevergd kan
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worden de arbeidsovereenkomst te
laten voortduren. Relevant daarbij zijn
aard en duur van de dienstbetrekking,
de wijze waarop de werknemer zijn werk
heeft vervuld, de persoonlijke omstan
digheden van de werknemer en ook de
gevolgen die een eventueel ontslag op
staande voet heeft voor de betreffende
werknemer.
Er wordt in de rechtspraak niet snel
aangenomen dat er sprake is van een
dringende reden om een arbeidsover
eenkomst per direct te beëindigen. Bij
de beoordeling van de rechtsgeldigheid
van een ontslag op staande voet dient
de kantonrechter alle omstandigheden
van het geval in aanmerking te nemen.
De kantonrechter moet hierbij de aard
en ernst van de aangevoerde dringende
reden afwegen tegen de door de werk
nemer aangevoerde (persoonlijke)
omstandigheden en ook de gevolgen die
een eventueel ontslag op staande voet
heeft voor de betreffende werknemer.
In deze zaak vond de kantonrechter in
dit geval een ontslag op staande voet
toch niet gerechtvaardigd. Aan het
ontslag op staande voet lag ten grond
slag werkweigering door de werknemer,
omdat hij stelselmatig de gevraagde
werkzaamheden niet zou hebben uit
gevoerd. Dit standpunt was in de
ontslagbrief verder niet met concrete
feiten en omstandigheden onderbouwd.
Bovendien had de werknemer zich
voor het ontslag op staande voet ziek
gemeld.
De kantonrechter oordeelde ook dat het
niet aan een werkgever is om te oordelen
over de arbeidsongeschiktheid van een
werknemer. Dat is voorbehouden aan
een bedrijfsarts. Daar de werkgever
in deze zaak geen bedrijfsarts had in
geschakeld, had de kantonrechter
geoordeeld dat het standpunt van
de werkgever dat er geen sprake was
van ziekte nergens op was gebaseerd.
Voorts was het kantonrechter het niet
eens met het oordeel van de werkgever
dat de werknemer zijn werkzaamheden
niet naar behoren had uitgevoerd.
Als hiervan al sprake was geweest,
dan had de werkgever de werknemer
hierop moeten aanspreken en een

verbetertraject in moeten zetten. Aan
gezien ook dit niet was gebeurd was
de kantonrechter van oordeel dat ook
hierin geen dringende reden was ge
legen voor een ontslag op staande voet.
De conclusie van de kantonrechter
was dan dan ook dat het ontslag op
staande voet niet rechtsgeldig was
gegeven. Op grond van de wet heeft de
kantonrechter vervolgens een billijke
vergoeding toegekend aan de werk
nemer.
Het is voor een werkgever dus aan te
raden om enkel en alleen over te gaan
tot een ontslag op staande voet wanneer
dit onderbouwd kan worden met
concrete feiten en omstandigheden.
Bovendien is het niet aan de werkgever
zelf om te beoordelen of een werknemer
daadwerkelijk arbeidsongeschikt is
of niet. Deze beoordeling dient te
gebeuren door een bedrijfsarts. Voor
een werknemer is het aan te raden
om tijdig juridische bijstand te vragen
wanneer een werkgever stelt dat hij zich
schuldig maakt aan werkweigering en/
of wanneer de werkgever hem o.a. om
deze reden (dreigt) op staande voet te
ontslaan. Voor een werkgever is het ook
van belang om tijdig juridische bijstand
te vragen om een reële inschatting te
kunnen maken of een eventueel ontslag
op staande voet in zijn of haar situatie in
rechte stand zou houden.
Ingeval u juridische bijstand wenst met
betrekking tot het krijgen of het ver
lenen van een ontslag op staande voet
kunt u hierover contact met mij op
nemen.
Mw. mr. M. (Marjolein) Ummels
Arbeidsrechtspecialist
Als advocaat verbonden aan De Rijk Van
de Westerlo Advocaten te Helmond

35

laat u verrassen in onze
prachtige showroom

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

Mierloseweg 288

0492 - 51 78 61
•
•
•
•
•

•

Helmond

•

0 4 9 2 - 5 4 4 76 4

•

www.bbtegels.nl

Fysiotherapie

Ook voor particulieren!

Helmond

Puincontainers
Afvalcontainers
Zandcontainers
Opslagcontainers
Inboedelcontainers

•
•
•
•

Fysiotherapie
Manueeltherapie
Sportfysiotherapie
Orthopedische
Revalidatie
• Oedeemtherapie
• Dry Needling

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

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.

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

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

Paasklokken uit Rome
Peter heeft net een paar paaseieren in de tuin gevonden en moeder schuift hem meteen een bord
voor met één chocolade eitje:
“Dit is je portie voor vandaag. Geniet er maar van, jongen!”. Peter
ruikt aan het eitje, trekt een scheef
smoeltje en vraagt: “Mama, mag
ik dan eerst een paar velletjes wcpapier?”. “Waarom?” vraagt moeder verwonderd. Peter kruist kordaat zijn armen en zegt: “Denk jij
nu echt dat ik nog in de klokken
van Rome geloof, mama? Eieren
komen uit het gat van een kip!”…

www.ruyssenaars-vdbroek.nl

Parochie H. Lambertus
Vieringen van de Goede Week
en Pasen, 14-21 april
In de Goede Week, de week vóór
Pasen, gedenken wij het lijden en de
dood van de Heer. De week voert ons
naar het grootste kerkelijke feest:
Pasen, de verrijzenis van de Heer.
Palmzondag 14 april.
In alle kerken vieringen als op zondag.
Op de zondag vóór Pasen, Palmzondag
geheten, worden aan het begin van
de Mis palmtakken (in ons deel van
Europa gebruikt men buxus-takjes als
die tenminste niet door de rupsen zijn
opgegeten) gezegend ter herinnering
aan de intocht van de Heer in Jeruzalem.
In de liturgie wordt aan het begin het
evangelie gelezen over de intocht van
de Heer in Jeruzalem. Op de plaats van
het evangelie wordt het passieverhaal
gelezen.
Op palmzondag begint de Goede Week.
In de Jozefkerk komen de kinderen
die hun eerste communie gaan doen,
bij elkaar, en doen mee met hun
zelfgemaakte Palmpasenstokken.
Witte Donderdag 18 april
In de Jozefkerk om 19:00 u.
Op Witte Donderdag, de donderdag
vóór Pasen (in de Goede Week) vieren
wij de instelling van de Eucharistie en het
Priesterschap. Na de Eucharistieviering
wordt het H. Sacrament op een zijaltaar
geplaatst. In de Jozefkerk is er dan
gelegenheid tot waken bij de Heer tot
00:00 uur.
Goede Vrijdag 19 april
Kruisweg om 15:00 in de Pauluskerk,
Lambertuskerk en Edith Stein. Kinder
kruisweg voor eerste communicanten en

gezinnen: Jozefkerk 16:00. Avondviering
in de Jozefkerk 19:00.
Op Goede Vrijdag bidden we ‘s middags,
het uur van het sterven van de Heer,
de kruisweg. ‘s Avonds herdenken wij
Zijn kruisdood en vereren wij het H.
Kruis waaraan Hij voor ons ge
stor
ven is. Op deze dag wordt er geen
Eucharistieviering gevierd. In de avond
viering leest men het passieverhaal vol
gens Johannes, wordt het kruis vereerd
en kan men de H. Communie ontvangen.
Goede Vrijdag is één van de twee
ver
plichte kerkelijke vasten- en ont
hou
dings
dagen. De andere dag is As
woensdag.
Paaszaterdag 20 april.
Paaswake in de Jozefkerk om 21:30 u.
Op Paaszaterdag of Stille zaterdag,
de laatste dag van de Goede Week,
gedenken wij de Heer die in het graf

Eucharistievieringen in het weekend Parochie H.Lambertus:
H. Jozef, Tolpost		
zaterdag
17.00 u
		
zondag
9.30 u
H. Lambertus, Kerkstraat (Centrum)
zondag
11.00 u
H. Paulus, Paulus Potterlaan (Noord)
zondag
9.30 u
H. Edith Stein, Weg door de Rijpel (Rijpelberg)
		
zondag
11.00 u
Pastoraal team:
pastoor drs. E.C. Seidel (477255
pastoorseidel@live.nl
pastor W. Koopmans (477255 pastorkoopmans@live.nl
diaken H.W. Dings
(476345 diaken@heiligelambertus.nl
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ligt. Na zonsondergang vieren wij in de
Paaswake, de verrijzenis van de Heer.
Daarmee begint de Paastijd.
Pasen 21-22 april.
In alle kerken op eerste paasdag
vieringen als op zondag.
Op eerste paasdag wordt feestelijk
gevierd dat Jezus uit het graf is
opgestaan en dat wij zelf ook met Hem
mogen verrijzen: leven na de dood!
Omdat Pasen zo’n belangrijk feest is,
hebben we in Nederland (samen met
alle andere christenen) de traditie van
tweede paasdag in stand gehouden.
Viering op tweede paasdag in de
Jozefkerk om 9:30 u.

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

De Bethlehemkerk vindt u aan de
Sperwerstraat 2 te Helmond. Daar is
ook ‘t Trefpunt en de jeugdsoos.
Ook het kerkelijke bureau is hier
gevestigd. Het telefoonnummer is
539470. Elke zondag om 10:00 uur
heeft u gelegenheid om in de kerk
andere gemeenteleden te ontmoeten.
Voor de basisschoolleeftijd is er een
kindernevendienst.
In de wijken zijn enkele gemeenteleden
aanspreekpunt voor vragen en activi
teiten. Voor Dierdonk bestaat het wijk
team uit:
Ds. Corine Beeuwkes – van Ede
Speelweide 44, Bakel, ( 085-7604455
Hilgert Bos
Berkenheuveldreef 22
( 528741
Cathy Erbrink
Berkenheuveldreef 5
( 558281
Corrie Klop
Dierdonklaan 89
( 558808
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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April is de maand van de
filosofie
In deze maand worden 4 lezingen ge
organiseerd op 2, 9, 16 en 23 april. We
bespreken met de werken van filo
sofen als leidraad de volgende onder
werpen onder begeleiding van Wilfred
Achthoven.
Alle avonden beginnen om 20.00 uur in
één van de zalen van de Bethlehemkerk.
Iedereen is welkom.

2 April: Marta Nussbaum (1947) : Woe
de en vergeving
Emoties, wat moeten we ermee? Emo
ties zijn geen onberedeneerde of dom
me lichamelijke bewegingen. Integen
deel, emoties zelf zijn intelligent. Zonder
emoties is ons denken krachteloos.”
9 April: Peter-Paul Verbeek (1970) : Op
de vleugels van Icarus
Techniek plaatst ons voortdurend voor
ethische dilemma’s. Wat betekenen al
die technische ontwikkelingen voor ons
als mens?
16 April: John D. Caputo (1940) : Hope
loos Hoopvol
Voor filosofen en veel van onze tijdge
noten bestaat God niet. Toch blijven
veel mensen zich gelovig noemen, of in
ieder geval spiritueel.

23 April: Peter Sloterdijk (1947) : Kritiek
van de cynische rede
Hoe vullen we de leegte die is ontstaan
door het afbrokkelen van religie, het
verdwijnen van metafysische systemen
en afkalvend geloof in revolutionaire
verandering.

14 april 15.30 tot 17.00
Voor de 5e keer (1e lustrum!) wordt op
Palmzondag een muziekmiddag geor
gani
seerd rondom de Kruiswoorden:
een muziekuitvoering gebaseerd op de
zeven kruiswoorden afgewisseld met
persoonlijke verhalen van sprekers
binnen en buiten onze kerk.
Een project voor muziek- en verhalen
liefhebbers, omdat er een verbinding
ge
maakt wordt tussen (bestaande)
muziek van toen en levenservaring van
nu. De muziek van Joseph Haydn “Die
sieben letzten Worte” wordt uitgevoerd
door het Helmonds kamerkoor
Koffie-inloop-ochtend
Elke dinsdagmorgen houden we koffieinloop-ochtend in de Ontmoetings
ruimte van de Bethlehem
kerk van
10.00-12.00u. Een ieder die het gezellig
vindt om een kopje koffie te
drinken samen met anderen,
elkaar te ontmoeten op een
doordeweekse dag, nodigen we

Nieuwsblad voor Dierdonk

Stichting Draaiorgels Helmond
Zondag 7 april om 14.00 uur concert door Blazerij de Molshoop uit Nuenen
De Molshoop is in 1979 begonnen als een carnavalskapel. Een
aantal enthousiaste buren in de toen nieuwe wijk Molvense
Erven (vandaar de Molshoop) kiezen een instrument , nemen
les en geven voor het eerst in 1980 het carnaval muzikale
kleur. Na 20 jaar schudden zij het carnavalsimago af met bijna
dezelfde muzikanten spelen bleus, Zuid-Amerikaans en hits
uit de jaren 60, 70 en 80. In 2010 leggen zij zich alleen nog toe
op dit soort muziek. Deze nummer s worden gearrangeerd
door medeoprichter Peter van Twist. Het grootste succes van
de club is echter dat in al die jaren de onderlinge band nog
steeds hecht is, de sfeer warm en vriendschappelijk, en dit
geheel onder gedreven leiding van dirigent Jef Pos.

Zondag 14 april 14.00 tot 16.00 uur concert door Mierlo Vocaal
In het begin bij het ontstaan in 1877 bestond het koor alleen
uit mannen en heette het de Liedertafel “Oefening en Uitspanning”. Pas in 1947 werden er ook vrouwen toegelaten,
waarna de naam veranderde in “Gemengde zangvereniging
St. Lucia”. In 2001 veranderde de naam in Gemengd Koor
Mierlo, en hield men zich intensief bezig met vernieuwing. Op
25 mei 2014, is opnieuw gekozen voor de nieuwe naam, Mierlo Vocaal. Het koor bestaat uit zo’n 60 enthousiaste mannen
en vrouwen Het repertoire is zeer divers, van licht klassiek tot
de melodieuze pop. Onder de bezielende leiding van dirigent
Wim van Loon en deskundige begeleiding van pianiste Eveline
Ringoet zal het koor ook nog na meer dan 140 jaar een geweldig concert geven in de Gaviolizaal tussen de iets jongere
draaiorgels.

Zondag 21 april: Eerste Paasdag, op deze dag zijn we gesloten.
Op 22 april, 2e Paasdag zijn we geopend zoals op zondag en
kunt u van 14.00 tot 16.00 uur genieten van het concert van
de Helmondse en Veldhovense Mondharmonicavereniging.
(HMV en VMV)
Beide verenigingen zijn enthousiaste
mondharmonica liefhebbers. Voor het 3e jaar op rij verzorgen
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zij een prachtig Paas- voorjaarsconcert te midden van de
draaiorgels. De mondharmonica maakt evenals een orgel
gebruik van lucht. Er wordt onder leiding van dirigente
Viola Barends in orkestverband (meerstemmig) gespeeld
op de chromatische mondharmonica, aangevuld met basmondharmonica en akkoordmondharmonica. Een orkest wat
volledig uit mondharmonica-spelers bestaat, dat komt maar
zelden voor, en dat maakt HMV en VHV ook zo bijzonder! Het
repertoire bestaat onder andere uit meezingers, filmmuziek,
jaren 60-70 hits en maar ook Jazz.
Zaterdag 27 april Koningsdag.
Wij zijn op deze dag geopend van 13.00 tot 17.00 uur. Wilt
u even uit de drukte van de slingermarkt neem dan rustig
even de doorsteek naar de Torenstraat en proef de sfeer van
Konings/Koninginnedag van weleer.

Zondag 28 april 14.00 tot 16.00 uur concert door de Politieharmonie Zuid-Oost Brabant
Vorig jaar gaven ze een fantastisch concert en gaven aan
graag terug te komen in de Gaviolizaal. We hebben ze bereid
gevonden om meteen na Koningsdag bij ons het concert te
willen verzorgen. De Politie harmonie Oost-Brabant is het
muzikale visitekaartje van de politie in Zuid-Nederland. Het
orkest bestaat uit ongeveer 50 muzikanten en heeft een
harmonie bezetting. Veel muzikanten zijn in dienst bij de
Nationale Politie en werkzaam bij de Eenheid Oost-Brabant.
De overige muzikanten zijn oud-politiemensen of hebben
een andere (arbeids)relatie met of in de politieorganisatie.
De algehele muzikale leiding van de Politieharmonie OostBrabant is in handen van de dirigent Martien Maas

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
Vanaf 5 mei starten de Carat concerten weer. Wij zien u graag
voor een gewoon bezoek.
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