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Alg. Politienummer (0900-8844
Wijkagent F. Kamphuis via  (0900-8844
 mail: francisca.kamphuis@politie.nl
Basisschool Dierdonk (512021
Dierenambulance (513971
Gemeente (Meldingen) (140492
Kruiswerk Peelland (0900-8998636
Parochie  H.Lambertus (522109 
Wijkopzichter Dhr. Paul Linders
  mail: p.linders@helmond.nl
Ziekenhuis Elkerliek (595555

Apotheek uitdeelpost Dierdonk
Waterleliesingel 16 (522016
Recepten afgegeven vóór 12:00 uur 
kunnen van 14:45 uur tot 15:30 uur 
worden opgehaald.

Centrale Huisartsen Post 
(alleen spoed) (0900 - 8861 

Huisartsen praktijk Dierdonk
F.A.T.C. van Vijfeijken, (514121
M.H.W. Strijbos (558732
Spreekuur op afspraak
Waterleliesingel 20, 5709 PD Helmond
www.huisartsenpraktijkdierdonk.nl

Tandarts Dhr. R.J. van Hagen, 
Coendersberglaan 42
5709 MA Helmond (556156
Behandeling op afspraak
Tandarts Mw. H. Jeurgens-Schoolen
Waterleliesingel 22
5709 PD Helmond (510410
Behandeling op afspraak

Praktijk voor Fysiotherapie, 
Manuele en Kinderfysiotherapie
Waterleliesingel 18
5709 PD Helmond (512723
dagelijks van 8.00 - 18.00 uur
Behandeling op afspraak

Verloskundige praktijk “de Uiver”
Waterleliesingel 18
5709 PD Helmond, (518551
Spreekuur:  di (namiddag - avond) 
 wo en do (ochtend)
Afspraken:  ma-do: 13:00-14:00
www.verloskundigendeuiver.nl

Logopediepraktijk Dierdonk
logopedie.brouwhuis.dierdonk@gmail.com
Normaal (558360
Mobiel (06-10767213

Peuterspeelzaal Hummeldonk 
(514611
Moeders – voor - moeders
Sandra Rondeel (514911
Kinderopvang ZieJeZo 
Zwanebloemsingel 54 (06-4344 3137
Kinderdagverblijf De Bereboot
Oude Dierdonk 1 (475009 
Spring Kinderopvang
met een voorsprong (088-2088200

Telefoonnummers

Redactieadres: redactie@dierdonk.org
Wijkvereniging:

www.dierdonk.eu
Adres:  Ockenburghpark 78,

5709ML Helmond,
Secretariaat:

secretariaatwijkvereniging@dierdonk.eu
Wijkraad:

www.dierdonk.eu
Secretariaat: 

secretariaatwijkraad@dierdonk.eu
Parkzicht (gebouw)
(556266 Fax: 556267

Reserveringen via beheerder: (06-30735792
Secretariaat:  Hans v. Rijt,

   Postbus 130, 5700AC Helmond
   www.parkzicht-dierdonk.nl

GFT & PLASTIC: Ma. 9 en 23 Mrt.
RESTAFVAL:  Ma. 2, 16 en 30 Mrt.
OPHALEN OUD PAPIER: 
Ma. 9 en 23 Mrt. ten westen en 
wo. 11 en 25 Mrt. ten oosten 
van de Dierdonklaan. 

Knutselclub
Secretariaat en inschrijving leden:
Heidi Swinkels (515221.
Gezellig bridgen bij “One Down”.
In Parkzicht op maandagavonden.
Mevr. W. Nourredine (524889,
www.nbbclubsites.nl/club/30014
De fotoclub van Dierdonk
www.fotodier.nl
david_otten@hotmail.com
(06-20673277

Scouting Paulus Helmond-oost / Dierdonk
Blokhut: Bakelsedijk 208,
5703 JH Helmond.
Informatie: P. Sanders,
Wethouder Hamacherplein 14,
5701 CW Helmond, (542730
Liedertafel ’t Akkoordje
Hans Hendriks (347014
hans1hendriks@telfort.nl
www.akkoordje.nl

Secretariaat:
Schovenhorstweide 1,
5709SG Helmond, (517210
secretaris@rampetampers.nl
www.rampetampers.nl
Dierdonkkoor
info@didoko.nl
www.didoko.nl
Dierdonkdagen
Voorzitter: H. v. Rijt,  (559897
Secretaris: H. Jereskes, (512357
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
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Terug van weggeweest.
Terug van weggeweest. Deze maand pakt 
Joan Damen de draad weer op bij de poli-
tieke columnisten en verdelen zij dit werk 
over 4 personen. Joan heeft dit al eerder 
gedaan maar toen zijn werk als raadslid 
stopte, hield ook zijn schrijven voor de 
politieke column op. 

Een luxe dus bij de politiek, waar we als 
redactie een beetje jaloers op zijn. Met 3 
personen in de redactie waarvan er ook 
nog 2 druk zijn met carnaval, dan is het  
na de carnaval toch hard werken om dit 
exemplaar weer op tijd bij u in de brieven-
bus te hebben liggen.

En niet alleen binnen de redactie wordt 
tijd besteed aan carnaval, zo zijn er ook 
diverse redactionele stukken maar ook 
advertenties om deze reden pas erg laat 
binnengekomen. 

Zo hadden we gemeend om onze “oud” 
wijkagent Hein Albers nog eens in het 
zonnetje moeten zetten in de rubriek “de 
Hobby van...”, maar gelet op zijn Hobby 
kon het interview pas na carnaval plaats-
vinden.

De rubriek “de Hobby van ....” is eigenlijk 
voorbehouden aan de ondernemers die 
langdurig adverteren in de Gazet. Wij 
hebben dus voor Hein een uitzondering 
gemaakt, maar er zal een tijd komen dat 
alle ondernemers hun hobby hebben toe-
gelicht, reden dat we er nu al over den-
ken om straks mensen met een bijzonder 
hobby te gaan interviewen. Heeft u dus 
een bijzonder hobby dan laat ons dat even 
weten en ja één aanmelding betreffende 
bierbrouwen hebben we al binnen.

Ook bij het maken van de foto van de 
winnaars van de prijspuzzel speelde car-
naval of in elk geval de krokusvakantie 
ons parten. Hierdoor was het pas op de 
zondag dat deze Gazet naar de drukker 
moest mogelijk om foto’s te maken, maar 
daarvoor moesten ze wel naar de stad. 

Dit omdat de fotograaf op deze dag daar 
ook een andere hobby uitoefende. 

Deze maand weer geen geheim agent, 
volgens ons zit hij achter een zaak aan die 
diepgravend onderzoek benodigd. Dat er 
diep gegraven wordt in en nabij Dierdonk 
is te zien aan de voorpagina. Daarbij kunt 
u ook zien dat er links en rechts driftig ge-
snoeid is. Over het hoe of waarom leest u 
in deze Gazet.

De rubriek Dieren is ook weer aanwezig. 
Deze heeft dus  slechts een keer ontbro-
ken  hetgeen te wijten was aan E-mail-
problemen bij de Dierenkliniek. Verder 
in deze Gazet natuurlijk de bijdragen van 
MoetNiks, fotodier, wijkraad, een dubbel 
van de wijkagent, aandacht voor het Paas-
bloemschikken en natuurlijk een terugblik 
met een fotocollage op het carnaval 2015 
in Dierdonk

Wilt u in maart nog meer cultuur snui-
ven, wel dan bekijk het programma van 
de Stichting Draaiorgels Helmond in de 
Gaviolizaal, en/of ga een avondje naar de 
toneelvoorstelling van onze eigen toneel-
club Maskerade

Voor verder in deze maand; vergeet niet 
uw stem uit te brengen voor de Provinciale 
Staten

Sluiten we dit voorwoord af met aan te 
geven dat we de Gazet met zijn 3en nog 
steeds met veel plezier maken.  Om zelf 
ook ontspannen aan de Gazet te kunnen 
werken zullen we alleen nog maar stukken 
plaatsen die voor de deadline zijn binnen 
gekomen, of u moet zich geroepen voelen 
om de redactie komen versterken. Info 
hierover: redactie@dierdonk.org of 0492-
517210.

Voor nu wens ik u weer veel leesplezier 
met de Maart-editie van de Gazet.

Gazet maart 2015 3

Pag 03 - Voorwoord  - mrt2015.indd   3 23-2-2015   20:44:26



Horstlandenpark 4 Tel. (0492) 38 61 00
5709 MB Helmond 06 - 55 89 55 46

Gevestigd te Dierdonk

www.josvanheugten.com

Uw complete installateur voor:
V-ketels en onderhoudsabonnementen

rwar rverwarming
V

UW SPECIALIST IN:
COMPLETE BADKAMERS

EN VERWARMING

Complete badkamers Design radiatoren Complete tegelwerken
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Horstlandenpark 59  0492-842216   

Info@schildersbedrijfbieleveld.nl

 
5709 MC Helmond

 
06-41055575

   

www.schildersbedrijfbieleveld.nl
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Stem Lodewijk den Breejen
nr 9 lijst 14 op 18 maart in de Provincie! 

CHRISTENUNIE –sgp  Noord-Brabant

www. noordbrabant.christenunie-sgp.nl 

Geloof in Peelregio 6.1 : Hart voor De Peel! 
• Helmond en Deurne werken op flink wat terreinen samen. Dat zal in de 
toekomst alleen maar meer worden. De Peel is het waard! In het belang 
van o.a. werkgelegenheid en [jeugd]zorg. Wij willen dit vanuit de Provin-
cie ondersteunen waar mogelijk. 

•  Verder is de opwaardering van het Openbaar Vervoer van groot belang 
om stad en platteland leefbaar te houden. Wij zullen hier de komende 
periode veel aandacht voor hebben.  De nieuwe dienstregeling is geen 
verbetering

• De verdubbeling van de N279 langs Brouwhuis, Rijpelberg, Dierdonk, 
Helmond-Oost en Helmond-Noord is voorlopig van de baan maar het 
nieuwe college van GS komt hierop terug, wij zijn hier tegen omdat 
welzijn en natuur net zo zwaar tellen als economie. Nut en noodzaak van 
de Ruit om Eindhoven is niet aangetoond

• Natuur en milieu staan verder hoog in ons vaandel,  in goed overleg met 
de landbouw, willen wij doorgaan met de opwaardering van bijvoorbeeld 
De Peel; Brouwhuisse Heide; Bakelse Bossen; Stippelberg en Berkendonk. 

Lodewijk den Breejen
Lijsttrekker ChristenUnie 

GOED LEVEN IN BRABANT

Een Schotse patiënt is er erns-
tig aan toe. Zijn behandelende
geneesheer deelt hem mee dat
enkel een dure en zeldzame 
therapie nog kan helpen. “En
hoeveel zou dat dan gaan kos-
ten?” informeert de zieke. De 
dokter noemt een fors bedrag. 
Zegt de Schot: “Daar begin ik 
niet aan, dokter. U zult moeten
zakken in prijs, de begrafenis-
onderneming heeft een veel 
voordeliger aanbieding gedaan!”

Voordeliger uit zijn!
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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 ge-
plaatst. De redactie is niet verantwoor-
delijk voor eventuele tekst- en zetfouten.

Redactionele kopij in MsWord, bij voor-
keur in platte tekst !!  en Afbeeldingen, 
logo’s, etc. apart meeleveren in een zo 
hoog mogelijke kwaliteit !!

Jaarkalender zie www.dierdonk.eu

Advertenties en Kopij voor de volgende 
uitgave inleveren uiterlijk:  13 mrt.

Volgende verschijningsdatum rond: 
 27 mrt.

C O L O F O N   G A Z E T
15e jaargang nr. 3– Editie mrt. 2015
Verschijnt 11x  per jaar
Huis-aan-huis in Dierdonk.
Oplage 1.800 stuks.

Redactie:
Frank Smits
Jos v.d. Eijnden
Sylvia Neve

Lay-out:
Jos v.d. Eijnden
Frank Smits
Sylvia Neve
Ray Nicholson

Foto’s: o.a.
Frank Smits, Jos v.d. Eijnden
en ingezonden foto’s

Advertenties:
Frank Smits (517210)
E-mail: advertenties@dierdonk.org

Bezorging:
S. Neve tel. (515192)

Redactieadres:
Schovenhorstweide 1,
5709SG Helmond, (517210)
E-mail: redactie@dierdonk.org

Druk: Vane Druk  v.o.f.

De Gazet is een uitgave van de 
Wijkvereniging Dierdonk. 
Secretariaat:
Ockenburghpark 78, 5709 ML Helmond.

Bestuur:
Voorzitter: Vacant
Secretaris: Jan van Duren
Penningmeester: Jeroen Schoonen
Bestuurslid: Ivo Dolmans
Bestuurslid: Gerard Bosmans  

(wnd.voorzitter)
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Op 15 maart 2014 schreef ik 
het laatste stukje voor de Gazet 
als raadslid voor de VVD in de 
gemeenteraad van Helmond. Bij 
mijn afscheid toen mocht ik uit 
handen van de burgemeester 
een koninklijke onderscheiding 
ontvangen voor de 16 jaren die 
ik politiek actief was voor de 
samenleving in deze prachtige 
gemeente. Daarna heb ik vele 
blijken van waardering mogen 
ontvangen en had ik er vrede mee 

dat daarmee een einde gekomen was aan een politieke hobby. 

In de maanden daarna heb ik me afzijdig gehouden van het 
politieke gekrakeel en me gericht op mijn gezin en andere 
hobby’s die ik lange tijd niet kon uitoefenen. En ik moet 
zeggen dat ik het politieke gedoe totaal niet gemist heb. 
Het gaat misschien te ver om te zeggen dat lokaal politiek 
bedrijven zelfs voorbehouden is aan een klein, select 
gezelschap dat zich in een maandelijks terugkerend ritueel van 
commissievergaderingen, raadsvergadering en werkbezoeken 
met het besturen van de stad bezighoudt. Toch kan ik me niet 

aan de indruk onttrekken dat de gemiddelde inwoner zich 
nauwelijks voor politiek interesseert zolang het licht maar 
blijft branden, de stoeptegels recht liggen en het vuil op tijd 
opgehaald wordt. Echte problemen die onze democratische 
samenleving bedreigen kennen we immers al 75 jaar niet 
meer. Zonder de moraalridder uit te hangen kan ik stellen dat 
het in Nederland best goed geregeld en goed toeven is.

Het was dan ook een grote verrassing dat ik door de VVD 
opnieuw benadert werd om wederom zitting te nemen in de 
gemeenteraad toen Ellen Niessen, u welbekend, haar afscheid 
als raadslid aankondigde eind vorig jaar. Zij was bij uitstek 
een raadslid dat zich inzette voor het algemene belang in 
de stad en de veiligheid van haar bewoners in het bijzonder. 
Nimmer handelde zij uit eigen belang. Dat laatste kan niet van 
iedereen gezegd worden heb ik mogen ervaren. 

Iemand omschreef mijn terugkeer als “de terugkeer van het 
collectieve geheugen”, voorwaar een betiteling die gelijk 
een bepaald verwachtingspatroon uitspreekt. Ik hoop dat ik 
daar aan kan beantwoorden zonder te blijven hangen in het 
verleden. Maar wie zijn verleden niet kent kan nooit werken 
aan de toekomst.

Joan Damen

Reddingsplan Cacaofabriek: noodzakelijk 

Terug van weggeweest

De Helmondse gemeenteraad 
heeft op 3 februari unaniem in-
gestemd met het voorstel om 
vier jaar lang extra subsidie te 
verstrekken aan de Cacaofa-
briek. Ook D66 Helmond heeft 
in gestemd met de extra subsidie, 
omdat onze fractie van mening is 
dat de Cacaofabriek een langere 
opstarttermijn gegund moet wor-
den alvorens de exploitatie goed 
kan gaan verlopen. Het is geen 
optie om nu al het bijltje erbij 

neer te gooien. Vergelijkbare cultuurinstellingen, zoals de DRU 
Cultuurfabriek (Ulft) en de Verkadefabriek, laten hetzelfde 
beeld zien en hebben ook aanloopproblemen in hun exploi-
taties gekend. Deze problemen zijn intussen volledig opgelost. 
We hebben een fantastisch gebouw van grootstedelijke allure, 
waar de verhuur van de ruimtes goed verloopt, het gebouw 
vol zit met culturele bedrijven en het filmhuis naar behoren 
loopt. Helaas heeft dit de wethouder er niet van weerhou-
den het gehele concept vorig jaar in de krant af te branden. 
Ondanks het negatieve imago dat hierdoor ontstond, bleven 
de vrijwilligers zich al die tijd hard inzetten. We hopen dat er 
ook in de toekomstvoldoende ruimte blijft bestaan voor alle 
vrijwilligers van de Cacaofabriek. 

Verder maakt onze fractie zich zorgen over de commerciali-
sering van de horeca. Hierover is nog te veel onduidelijkheid. 
Er moet een heldere beschrijving komen over de afdracht van 
de horeca, zeker nu deze afdracht van groot belang is voor de 

exploitatie van de Cacaofabriek. D66 is niet tegen het uitbe-
steden van de horeca, maar gezien de onzekerheid over de 
afdracht van de horeca stellen wij liever een vaste huurprijs 
in die, indien noodzakelijk, per jaar wordt herzien. Dit biedt 
duidelijkheid vooraf voor zowel het bestuur, de gemeente als 
de ondernemer. Zeker als de gemeenteraad een vinger aan de 
pols wil houden, moet meer zekerheid worden geboden. D66 
Helmond heeft hiervoor dan ook een amendement ingediend, 
die helaas is verworpen. 

Daarnaast verwachten wij van de horecaondernemer een 
inspanningsverplichting om van de cacaofabriek een succes 
te maken. Wij willen een ondernemer die hart heeft voor 
de zaak, die de stichtingen gehuisvest in de cacaofabriek, de 
professionals en vrijwilligers waar nodig ondersteunt, een 
ondernemer die culturele activiteiten voorrang geeft en zich 
aansluit bij de programmering. 

Verder is ons opgevallen dat door het tekort aan financiële 
middelen het afgelopen jaar niet tot nauwelijks budget voor 
pr en marketing beschikbaar was. Iedereen zal erkennen 
dat het lastig is om een succesvolle culturele instelling op te 
zetten zonder financiële middelen voor reclame. Ten aanzien 
van de pr en marketing heeft D66-raadslid Gaby van den 
Waardenburg in de commissievergadering voorgesteld om 
aansluiting te zoeken bij Stichting stadspromotie Helmond. 
Nadien hebben we van deze stichting vernomen dat zij open 
staan voor deze samenwerking. Wij stellen dan ook voor dat 
de stichting het voortouw neemt bij het tonen van al het 
moois dat Helmond te bieden heeft. 

Jochem van den Bogaard 
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Toon van den Elsen Beheer b.v. 

 
BOUWBEDRIJF 

 
Kozijnen-Bouw-Onderhoud 

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

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.

Westerzandweide 6
5709 MR Helmond 

Tel.: 0492-550202
Fax: 0492-548367 

www.bouwbedrijfkbo.nl
E-mail: bouwbedrijf.kbo@chello.nl 
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Schoonheidssalon yentill

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

Cadeaubon vanaf € 10,00voor informatie
of een afspraak
06-52407050

Willy van Duren
Kalmoesbeek 13
5709 PV Helmond

Uw 
schoonheids-

specialiste Aanbieding

e-mail: w.van.duren2@kpnplanet.nl

Ontspannende lichaamsmassage
50 minuten voor € 27,50

Februari en Maart 2015
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Individuele bijles thuis
Doelgerichte aanpak van de leerproblemen

1-op-1 leersituatie, efficiënt en effectief

Alle vakken, alle klassen, alle vormen onderwijs

Nu ook: training REKENTOETS

De bijlessen worden afgesproken naar uw wensen.

 De snelle weg naar betere 
studieresultaten:

(0492) 770 118www.abacus-bijlessen.nl
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De jaarlijkse busreis is één van de hoogtepunten in onze wijk. 
Al met kerstmis wordt er gevraagd of we weer een reisje 
maken en wat dan de bestemming is. Nu is het zover dat we 
het weten. We gaan op dinsdag 12 mei naar België.

Eerst brengen we een bezoek aan de in Blegny gelegen mijn 
“UNESCO”. We beginnen ons bezoek met koffie en koek. 
Daarna dalen we, voorzien van helm en werkjas, in de 
liftkooi af naar een diepte van 30 of 60 meter. Dan maken we 
kennis met de authentieke situatie, alwaar het zwarte goud 
gewonnen werd. U ziet de steenkoollagen en ondergaat het 
lawaai van de machines en het harde leven van de kompels.
Weer boven gekomen volgt u het parcours van de steenkool
verwerking in de trier- en wasinstallaties; van de aankomst 
van de kolen tot de verkoop ervan.
Deze excursie vraagt wel een redelijke lichamelijke conditie. 
Daarom splitsen we ons gezelschap in twee groepjes van 25 
personen, zodat degene die wat minder goed ter been zijn 
naar de vertoning van een film en naar het mijnmuseum 
kunnen gaan.

Van daar uit gaan we met de bus naar Luik. De laatste jaren is 
deze stad in belangrijke mate gerestaureerd en daardoor een 
interessant toeristisch doel geworden. Het is zeker de moeite 
waard om daar eens wat langer rond te kijken. De meesten 
van ons kennen Luik alleen van een snelle passage, op weg 
naar de Route du Soleil.
We pikken met onze bus een gids op en maken een 
verkenningstocht van een uur door de stad.

Vervolgens hebben we tot 17:45 uur de tijd om op eigen kracht 
de stad te bekijken; te winkelen of een terrasje te pikken.
Vervolgens genieten we van een diner in Luik of directe 
omgeving. Daarna reizen we terug naar Dierdonk, alwaar we 
rond 21:30 uur zullen aankomen.

Als u mee wilt met deze reis kunt u zich vanaf 7 maart opgeven 
bij Jeanne de Jong, Rhulenhofweide 10, onder gelijktijdige 
betaling van € 38,- per lid van de wijkvereniging. Bent u geen lid 
dan kunt u zich ook opgeven. U betaalt dan € 50,- per persoon.
U moet dan ook opgeven of u in de mijn wilt afdalen of dat u 
liever onder leiding van een gids naar het museum gaat.

Alleen degene die betaald hebben zijn definitief ingeschreven.
Houd er rekening mee dat het aantal deelnemers maximaal 50 
is en dat de volgorde van aanmelding én betaling leidend is.

Deze maand organiseren we, naast de wekelijkse koersbal 
op woensdagochtend en de computerinloop op donderdag
ochtend de volgende activiteiten:

Zondag 15 maart 10:30 uur 
Vertrek 3e winterwandeling vanaf parkeerplaats bij AH. Vanaf 
12:00 uur koffie drinken in Parkzicht.

Dinsdag 17 maart 14:00 uur tot 16:00 uur 
Excursie naar Blink/Sita. We maken dan kennis met het proces 
dat ons verlost van alle afval.
We verzamelen om 13:50 uur op het parkeerterrein van Sita. 
In verband met de weinige parkeerruimte vragen we om 
zoveel mogelijk samen te rijden.
We worden ontvangen met een kopje koffie. 
Vervolgens wordt een presentatie gegeven over inzameling 
en verwerking van gemeentelijke afval. Daarna maken we 
een rondgang over het terrein. Aansluitend is er nog tijd om 
mogelijke vragen te beantwoorden.
Vriendelijk verzoek om u uiterlijk 11 maart aan te melden bij 
Jeanne de Jong, tel.nr:  512516

Donderdag 26 maart 10:00 uur. 
Workshop over de mogelijkheden van Skype. Geniet mee met 
de vakantie van uw (klein)kinderen en laat het thuisfront mee 
genieten van uw vakantie.

Dinsdag 7 april 13:30 uur. 
Bioscoop Pathé We gaan naar de film The hundred-Foot journey. 
U kunt zich tot 1 april opgeven bij Jeanne de Jong, tel.nr: 512516.

Moet Niks mededelingen

Het bestuur van wijkgebouw Parkzicht is op zoek naar een vrijwilliger voor de 
dinsdagavond.
Dit houdt in dat deze vrijwilliger na een inwerkperiode gaat fungeren als gastheer/
vrouw voor de vereniging(en) die op dinsdagavond gebruik maken van Parkzicht. 
Het zal hier gaan om het beheren van de bar gedurende een aantal uren in de 
avond. Bent u in de gelegenheid om ons vrijwilligersteam te komen versterken 
neem dan contact op met de beheerder Willy van Aerle telefoon no 06-30735792.

Parkzicht zoekt vrijwilliger

Gazet maart 2015 9

Pag 09 - Verenigingsnieuws - moetniks.indd   9 23-2-2015   21:34:55



Lid zijn van fotoclub Fotodier: 
Wil je meer weten over onze club kijk dan 
op onze website www.fotodier.nl of mail 
naar david_otten@hotmailmail.com

Vanaf heden laten wij, van Fotodier, 
onze Gazet-bijdrage elke keer door 
een ander clublid doen. Ieder clublid 
is hierbij vrij om het naar eigen inzicht 
in te vullen. De één zal uitleg geven 
over bepaalde fototechnieken, de 
ander zal een reeks foto’s met een 
bepaald thema aan u voorleggen. 
Weer een ander zal u simpelweg laten 
genieten van een diversiteit aan foto’s 
welke we in clubverband of tijdens 
een persoonlijke fototocht hebben 
gemaakt. Kortom, het zal afwisselend 
zijn en wij hopen u hiermee te 
enthousiasmeren voor Fotodier. 
 
Onze vereniging is opgebouwd uit leden 
van beginnend fotografen tot en met 
doorgewinterde (semi)professionals. 
We gaan samen op clubuitjes waarbij 
we elkaar van de nodige tips voorzien. 
Ook komen we maandelijks samen 
waarbij we onder andere elkaars foto’s 
bekijken en deze voorzien van feedback. 
Er valt dus altijd wel wat te leren van 
elkaar, zowel op fototechnisch gebied 
(“Wat was er gebeurt wanneer je het 
diafragma had vergroot? Waarom 
heb je gekozen voor die specifieke 
ISO-instelling?”) als op smaakgebied. 

Want ondanks dat smaken natuurlijk 
erg kunnen verschillen, is het ook zeer 
nuttig om eens te horen wat een ander 
daadwerkelijk van je foto vindt. Dit zet 
je er toe om in het vervolg ook eens 
andere mogelijkheden te proberen 
(“Wat als ik het model nu eens vanuit 
de andere kant belicht? Zal ik eens 
een lichte of juist een erg donkere 
achtergrond gebruiken? Welke sfeer wil 
ik dat mijn foto uitstraalt?”).

Ben u zelf ook in het bezit van een 
digitale spiegelreflex camera en veel 
bezig met fotografie? Wilt u ook uw 
foto’s aan anderen laten zien? Wilt u 
hierover met anderen van gedachten 
wisselen en wilt u ook meer leren over 
fotografie? Kom dan eens kijken op een 
clubavond van Fotodier! Voor de data 
van de clubavonden kunt u kijken op 
www.fotodier.nl. Laat even via de mail 
weten wanneer u wilt komen en u bent 
van harte welkom. 

David Otten
Co-voorzitter Fotodier
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een bijdrage van David Otten
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ACTIE VAN DE MAAND

Nu bij 

alle vouwgordijnen:

50% kortin
g

op elk tweede vouwgordijn!*
Gordijnen

Binnenzonwering

Buitenzonwering

Insectenwering

Vloerbedekking

ZO MOOI...

Braaksestraat 1
5709 JC Helmond

0492 - 529404
info@smitsensmits.nlwww.smitsensmits.nl

Laat u verrassen op onze 

nieuwe Facebook-pagina:

facebook.com/smitsensmits

*vraag naar de voorwaarden

Nieuw in Helmond
Molenstraat 48a

5701 KH  Helmond

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

Konings
voor Verf en Behang

Korting op voorraad behangAltijd

 25%
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- Sloopwerken
- Verbouwingen
- Dakramen
- Kozijnen, ramen en deuren
- Hang- en sluitwerk 

- Dakwerken
- Carports 
- Renovaties
- Dakkapellen
- Onderhoud

E info@bouwbedrijfvanhout.nl                www.bouwbedrijfvanhout.nl
T 06-10743152   
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In een poging Dierdonk uit haar iso-
lement te verlossen en tevens een 
bijdrage te leveren aan de participatie-
doelstellingen van 2015, hebben vier 
wijkbewoners uit Dierdonk onder de 
naam OV-Dierdonk een werkgroep ge-
vormd. De opdracht, het onderzoeken 
en mogelijk realiseren van een buurt-
bus in de wijk. De werkelijke aanleiding 
tot het oppakken van deze uitdaging 
was de uitslag van de laatst gehouden 
enquête, ontwikkeld door Carel van de 
Zande en enkele andere professionals. 
Deze enquête gaf aan dat er wel degelijk 
behoefte bestaat naar een buurtbus in 
Dierdonk.

De werkgroep is haar activiteiten op 23 
januari jongstleden begonnen met een 
eerste gesprek aan ‘het Court’ met Wet-
houder de Vries. Wethouder de Vries is 
beheerder van de portefeuille, Mobili-
teit, Stedelijk Beheer Groen en Wijken 
en tevens wijkwethouder van Dierdonk. 
Aanwezig was ook de Hr. Unterberg 

verkeersdeskundige van de gemeente 
Helmond en mevr. Mooibroek. Zij gaven 
tijdens het gesprek aan te zullen onder-
zoeken of Dierdonk kan worden mee-
genomen bij de volgende aanbesteding 
van de openbare vervoersdiensten die 
in de gemeente Helmond hun bussen 
willen laten rijden.

Het tweede gesprek was op 4 februari 
in Eindhoven bij vervoersaanbieder 
Hermes. Dit gesprek werd gevoerd met 
de Hr. Tilburgs commercieel manager 
van Hermes en ging eveneens over het 
realiseren van openbaar vervoer in 
Dierdonk. De Hr. Tilburgs gaat kijken 
of het mogelijkheid is een tijdelijke 
busdienst (lijn 23) door Dierdonk te 
laten rijden en pleegt tevens onderzoek 
wat dit gaat opleveren. Wij van de 
werkgroep OV-Dierdonk zijn zeer 
tevreden over deze eerste gesprekken 
die natuurlijk nog niets hebben op-
geleverd maar die hopelijk wel enkele 
radertjes aan het werk hebben gezet.

Beste wijkbewoners, mocht u ideeën 
hebben die kunnen aandragen tot het 
realiseren van openbaar vervoer door 
onze mooie wijk, dan kunt u contact 
opnemen met de wijkraad Dierdonk se-
cretariaatwijkraad@dierdonk.eu

Natuurlijk houden u via de Gazet op de 
hoogte van de lopende ontwikkelingen 
wij hebben vertrouwen in een goed 
resultaat en een busvriendelijke uitslag.

Tot ziens bij de Dierdonk bushalte,
uw Werkgroep OV-Dierdonk

Werkgroep “OV-Dierdonk” voorheen 
Buurtbusproject Dierdonk

AED/BLS Cursus in Parkzicht

Naar aanleiding van een stuk in de Gazet 
van december 2014 hebben 12 mensen 
gebruik gemaakt van de mogelijkheid 
om in Parkzicht een cursus AED/BLS 
te volgen. Aangezien 6 cursisten het 
maximum aantal is dat aan een officiële 
cursus deel kan nemen werden er op 31 
januari jl. twee cursussen verzorgd.

Tijdens deze cursus werden diverse 
soorten AED apparaten getoond en 
werd de werking hiervan uitgelegd. Ook 
de apparaten die hierbij ons in Dierdonk 
aanwezig zijn, werden hierbij getoond. 
Na de nodige theoretische uitleg kon-
den de cursisten aan de slag met het 
in praktijk brengen van de opgedane 
theorie. Hiervoor werd gebruik gemaakt 
van diverse reanimatiepoppen en oefen 
aed’s. Het bleek nog niet zo eenvoudig 

om het juiste tempo van hartmassage 
toe te passen en ook gedurende een 
langere tijd vol te houden. Hierna werd 
ook nog met behulp van de aanwe-
zige lotus (mensen die een slachtofferrol 
kunnen naspelen) geleerd hoe je een 
slachtoffer in de stabiele zijligging kunt 
leggen, d.w.z. in een zodanige houding 
leggen dat de ademweg vrij blijft en het 
slachtoffer in deze houding afwacht op 
de komst van medische hulpdiensten. 
Felicitaties voor alle 12 cursisten die ge-
slaagd zijn voor hun behaalde certificaat.

Voor iedereen die alsnog een cursus 
AED/BLS wil volgen bied EHBO Vereni-
ging Helmond de volgende mogelijkheid.
Cursus AED/BLS start maandag 9 maart 
aanstaande in de Praktijkschool Hel-
mond aan de Generaal Snijdersstraat. 
Ook start EHBO Vereniging Helmond op 
2 april met een cursus eerste hulpverle-
ner. Voor diegene die interesse hebben 
voor een van deze cursussen kan con-
tact opgenomen worden met het secre-
tariaat van EHBO Vereniging Helmond. 

Secretariaat@ehbo-helmond.nl
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Maart 2015 in het Annatheater
Zondag 1 maart 2015: 
Arno Huibers en Paul van 
der Heijden in “Clowns 
Cadeau” Hilarisch muzikaal 
clownstheater 
Arno Huibers laat kinderen en volwas se
nen genieten van clowneske pareltjes uit 
zijn rijke 33jarige clownsoeuvre. Voor 
sommigen een feest van herkenning, 
voor anderen een kennismaking met 
clownerie van internationale- en Eind-
hovense allure. De fenomenale (= kei
goeie) musicus Paul van der Heijden 
acteert en musiceert hierbij in de beste 
traditie van de witte clown.

Verhaal
Op het podium staat een groot kado.
Een deftige kale meneer met een rood 
plukje haar, speelt muziek. En er is nóg 
een clown, niet zomaar eentje maar een 
leuke!
Voordat het kado wordt uitgepakt zijn 
we heel wat clownsgrappen verder met 
een muzikale vuilnisbak, een levende 
bezem, een stille trom, de grootste 
zeepbel ter wereld en nog veel meer... 
En het clownskado? We pakken het 
graag voor u uit met een innemende 
glimlach tot schaterlach. 
Wij geven u graag deze Clowns Kado…

aanvang: 15:00 uur, 
entree: volwassenen € 14,00; 
kinderen € 8,00. 
reserveren:reserveren@annatheater.nl, 
tel. 0628104333
meer informatie: www.arnohuibers.nl
Zaterdag 14 maart 2015 

Een Trio aan Mannelijke 
onvermogen
Vroeger was het simpel. De man sneed 
het vlees, en pakte het grootste stuk. 
Het schoolplein was van ons. Wij wa
ren de baas. Niet Zij. Wij. Zij stonden 
buiten spel. Niet wij. Zij. Anno 2015 is 
de man uit zijn element. Zo ook Jeroen 
en Sjoerd. Op het schoolplein waren zij 
nog mannen in wording, bal aan de voet 
altijd gelijk aan elkaar en ze deden wat 
ze wilden. Nu, midden in een wereld vol 
metromannen, über sexuelen, highly 
involved men, gender benders én do
minante vrouwen raken ze steeds meer 
vervreemd van hun natuurlijke wortels. 
Wat wordt er van deze mannen ver
wacht? Wat is hun rol anno nu?
In een drieluik, bestaand uit twee mo
nologen en een woordeloze ontmoeting 

geven we taal en vorm aan deze al
ledaagse worsteling van het man zijn. 
Waar twijfel het wint van besluit en 
identiteit wordt uitgehold door ijdel
heid.
Zie www.annatheater.nl voor recensie 
Eindhovens Dagblad. (4 sterren)
aanvang: 20:30 uur  entree: € 15,00; 
reserveren:reserveren@annatheater.nl, 
tel. 0628104333

Toneelgroep Maskerade met 
“Een ideale echtgenoot”
Toneelgroep Maskerade speelt een ei
gen (-tijdse) bewerking van de komedie 
“Een ideale echtgenoot” van Oscar Wil
de. Een ideale echtgenoot is een heer
lijke komedie met een zwart en scherp 
randje. Onder regie van Dirk van der Pol 
belooft de Helmondse toneelgroep een 
dolkomische, maar ook spannende the
aterbelevenis, met de bekende knipoog 
naar de actualiteit. 
Robert Chiltern is een alom gerespec
teerd politicus. Zijn gedrag lijkt voor
beeldig en zijn karakter onberispelijk. 
Kortom, hij lijkt de ideale echtgenoot. 
Zijn vrouw draagt hem op handen en 
heeft niets door van zijn duistere kan
ten. Totdat Robert gechanteerd wordt 
met zijn geheime praktijken door - nota 
bene  een vroeger klasgenootje van zijn 
vrouw. Met alle gevolgen en intriges van 
dien... 
Reserveren: www.maskeradehelmond.
nl of tel. nr. 0633309588
data en tijd: 20  21  25  26  27  28  
maart: aanvang:  20:00 uur  entree: € 
12,50
22  29 maart: aanvang: 14:00 uur  
entree: € 12,50

Het Annatheater is gelegen aan de 
Engelse  weg, 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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Zorg Samen Wijk Dierdonk

Snoeiwerkzaamheden

Uit de vele wensen die wij gelezen hebben in de enquête die 
u ingevuld heeft, hebben wij drie actiepunten gekozen om 
verder uit te werken.
Wij willen u daar graag verslag van doen.

Ontmoetingspunt in Parkzicht
Een probleem is het ontbreken van een gezellig ontmoetings-
punt in de wijk. We denken daarbij ook aan de mogelijkheid 
om, naast elkaar te ontmoeten, samen spelletjes te doen of 
creatieve activiteiten te ontwikkelen.
Op woensdag- en donderdagmorgen is daartoe al gelegen-
heid, maar niet iedereen wil graag koersballen of computeren.
Na overleg met Parkzicht kunnen we, om te beginnen, elke 
woensdagmiddag van 14:00 uur tot 17:00 uur terecht.
Deze activiteit start 25 maart en wordt gecoördineerd door 
Ineke van Lierop en Marie-José Hoebers.

Telefooncirkel
Het is alweer 20 jaar geleden dat Dierdonk bewoond werd. In 
die tijd zijn we gegroeid van bouwput tot een aantrekkelijke 
wijk, met mooie woningen. Daar kunnen we blij om zijn.
Toch betekent een tijdspanne van 20 jaar ook dat er ook din-
gen minder geworden zijn. Er zijn al behoorlijk wat éénper-
soons huishoudens in onze wijk. Naast het verlies van een 
dierbare en de daarbij horende eenzaamheid, hebben deze 
Dierdonkers ook nog het probleem dat bij een onverhoopt 
incident niemand kan helpen.
Er zijn heel goede ervaringen opgedaan door het oprichten 
van telefooncirkels, waarbij de deelnemers elke ochtend door 
een bekend persoon gebeld worden. Dat betekent een dage-
lijkse check op het welbevinden én de mogelijkheid tot een 
kort praatje. Zo’n telefooncirkel bestaat uit een beperkt aan-
tal deelnemers, wij denken aan maximaal 8 personen, waar-
bij ieder één vaste persoon uit te cirkel belt. De laatste belt 
het startpunt, waardoor bekend is of alles in orde is of dat er 
maatregelen genomen moeten worden. Zodra we de eerste 8 
aanmeldingen hebben ontvangen, gaan we starten. 
Dit project wordt gecoördineerd door Martha Giesbers, Tel.
nr:  513338 Belangstellenden kunnen zich bij haar melden en 
horen over welke informatie wij moeten beschikken.

Burenhulp als participatiemiddel
Dat er ten aanzien van hulp en ondersteuning heel veel gaat 
veranderen, zal iedereen nu wel weten. Een aantal zaken die 
voorheen door de overheid werden geregeld, zullen we voort-
aan zelf moeten doen. Op zich is daar niets op tegen. We ver-
mijden daarmee dat de kosten voor zorg zo ver oplopen dat ze 
onbetaalbaar worden. En daar is niemand mee gediend.
Natuurlijk wordt het besef dat wel eens hulp nodig is groter 
met het toenemen van de leeftijd. Toch kan ook een jong 
gezin veel voordeel hebben van het elkaar helpen. Denk bij-
voorbeeld  aan het even opvangen van de kinderen als de 
ouders andere verplichtingen hebben of het meebrengen van 
wat boodschappen als men zelf niet naar de winkel kan. Of de 
hond uitlaten als de baasjes aan het werk zijn.
Ouderen zijn vaak al geholpen als ze een keer op de koffie ge-
vraagd worden of zelf bezoek kunnen ontvangen. Maar óók 
een keer het gras maaien maakt mensen gelukkig.
Het elkaar helpen zit niet in grote dingen. Zoals een oud liedje 
ons al leerde: “Het zijn de kleine dingen die het doen”.

Er zijn in de provincie al initiatieven waarbij hulpaanbieders 
gekoppeld kunnen worden aan hulpvragers. Daarbij wordt 
gebruik gemaakt van het internet.
Wij denken meer aan een kleinschalig gebeuren, dus op 
wijkniveau, waarbij we gebruik maken van alle communicatie-
mogelijkheden: Van Gazet; de Dierdonk website; Facebook.; 
telefoon en Twitter.
We verwachten rond de zomer te kunnen starten met deze 
activiteit.  U kunt tijdig in de Gazet lezen hoe een ander verder 
uitgewerkt wordt en hoe u vraag en aanbod kunt melden.

De Gemeente Helmond is deze maand begonnen met 
snoeiwerkzaamheden op twee locaties in Dierdonk. Er 
bereiken ons veel telefoontjes en e-mails met de vraag 
waarom dit allemaal gebeurt en dat er veel groen verdwijnt. 
Graag geven wij in overleg met de Gemeente uitleg over het 
snoeiwerk.

Circa 15 tot 20 jaar geleden is een groene zone aangelegd 
tussen de Wolfsputterbaan en Dierdonk. In deze strook 
worden werkzaamheden uitgevoerd. In ongeveer de helft van 
de vakken worden deze winter snoeiwerkzaamheden gedaan
De snoeiwerkzaamheden bestaan uit het afzetten (volledig 
afzagen) van struiken en het kappen van enkele bomen. De 
afgezette struiken groeien vervolgens weer uit als struikvorm, 
waardoor de beplantingsvakken dicht blijven. De overige 
bomen krijgen op deze manier ook echt de ruimte om uit te 
groeien tot een volwassen boom. Over een aantal jaren als 
de beplanting voldoende hersteld is snoeit de Gemeente de 
andere helft van de beplanting. Door het gefaseerd uitvoeren/
snoeien blijft voor de aanwezige fauna hun leefomgeving 
zoveel mogelijk intact.  

Een gedeelte van deze zone ligt onder het tracé van de 
hoogspanningsmasten. Tennet hanteert een veiligheidsmarge 
om te voorkomen dat spanning over kan slaan naar 
bomen. De elzen, nabij de fietsbrug, waren inmiddels in de 
veiligheidszone gegroeid. Daarom werden deze weggehaald. 
Er is gekozen om ze op circa één meter hoogte af te zagen. Ze 
schieten dan weer opnieuw uit en worden dan een soort van 
knotbomen. Om de aantal jaren worden deze bomen weer 
geknot.
Wanneer bomen te hoog worden en in de invloedssfeer van 
de kabels komen, worden alle boomvormers afgezet en de 
overige te hoge beplanting gesnoeid. 

Tussen het kanaal en de Wolfputterbaan ter hoogte van 
Dierdonk is een brede strook met beplanting. Dit is een natte 
zone waar beplanting en ruigte spontaan is gaan groeien. Deze 
beplanting met uitzondering van één vak wordt verwijderd. 
De strook wordt in de toekomst open gehouden.  Op een 
zelfde manier zoals nu zichtbaar is in de huidige situatie nabij 
de Venuslaan. De dubbele rij eiken langs het kanaal wordt nu 
weer zichtbaar vanaf Dierdonk.

De werkzaamheden zijn in januari begonnen en worden 
in februari verder uitgevoerd e.e.a. afhankelijk van de 
weeromstandigheden.
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•  Puincontainers 
•  Afvalcontainers 
•  Zandcontainers 
•  Opslagcontainers 
•  Inboedelcontainers 

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

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

0492 - 51 78 61 Ook voor particulieren!

Y

HENK HUIJSMAN
O P T I E K

Schoolstraat 25
5761 BV  Bakel
Telefoon 0492-343878

Optiek

mode

op z’n

best

Oogmeting

+

Reparaties 

GRATIS

Voor BRILLEN en CONTACTLENZEN
Geopend: dinsdag t/m zaterdag

advertentie huysman.indd   1 22-03-2010   10:32:03

CCorstiaan Stoeffe

 

info@coscom.nl
www.coscom.nl

 

CosCom

Torteltuin 9
5754 HA Deurne

Nederland
0493 - 842607

ICT Service aan huis en op de zaak. 
Indien reparatie op locatie niet mogelijk dan haal en breng service 
( geen voorrij en/of vervoers kosten binnen Helmond en regio )

Computer reparatie, verkoop,
netwerk aanleg en webdesign
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Er waren eens 3 jongens die altijd
opschepten over hun ooms.
De ene jongen zei tegen de andere 
jongens: Mijn oom zit in een kerk 
en iedereen noemt hem dominee.
De 2e jongen zei:dat is nog niks te-
gen mijn oom zeggen ze altijd eer-
waarde,want hij is rechter. 
De 3e jongen lachte en zei: Pff dat
is helemaal niks mijn oom weegt 
150kg en als ze hem zien zeggen 
ze altijd: “Jezus Christus

Opscheppen over ooms!
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Afgelopen jaren heeft de jeugd in Dierdonk zich op een 
positieve manier weten in te zetten voor de wijk. In het 
wijkactieplan voor de komende twee jaar zijn opnieuw kansen 
beschreven die door de jeugd opgepakt kunnen worden. Met 
de wisseling van jongerenwerkers per januari van dit jaar 
hebben we vanuit LEVgroep een mooie uitdaging. Collega 
jongerenwerker Wilco van den Berg draagt het stokje over 
aan Angelique Seitzinger, Hassan Yahiaoui en Elke Minnebach. 
Met het verbinden van Dierdonk aan sociaal team Noord 
komen daarmee drie jongerenwerkers in de gelegenheid om 
zich in te zetten.

De jongerenwijkraad als zodanig is op dit moment minder 
actief geworden omdat de jeugd de plannen die ze hadden 
deels gerealiseerd hebben. Daarnaast ook omdat zij – zoals 
dat bij jeugd gaat – andere prioriteiten hebben gesteld. 
Opleiding, stage, werk, sport en relaties krijgen meer nadruk 
waardoor er andere begrijpelijke keuzes gemaakt worden.

Ook suggereert misschien de naam: “jongerenwijkraad” 
een formele bedoeling. Vergaderen op vaste momenten, 
notuleren, plannen maken is minder hun ding. Uitgedaagd, 
geprikkeld en gestimuleerd worden om in elk geval uit te 
spreken wat ze in hun eigen wijk belangrijk vinden is wel meer 
in het straatje. Zij zien kansen! Het is aan ons jongerenwerkers 

in samenwerking met de afgevaardigde van wijkraad Dierdonk  
Jochem van den Boogaard en jongerenopbouwwerker 
Geoffrey Lemmens van BJBrabant om hen te ondersteunen 
om van dromen, werkelijkheid te maken!

Talenten van jeugd kunnen ook worden ingezet tijdens de 
Buurtleague van Helmond Sport. In maart moeten de teams 
per wijk bekend zijn. Kick-off staat gepland op vrijdag 17 april 
in het Helmond Sport stadion. Aan u als wijkbewoners de 
vraag om met ludieke ideeën te komen om de deelnemende 
jongeren een buurtbijdrage te laten leveren. Hierbij kunnen 
ze hun talenten laten zien. Dus naast het talent te kunnen 
voetballen, fair Play en samen te werken kunnen ze ook een 
bijdrage leveren aan de wijk. Leuke ideeën, geef ze door aan 
de wijkraad!

Oproep aan alle talentvolle jongeren: schrijf je in 
voor de Buurtleague van Helmond Sport. Er zijn twee 
leeftijdscategorieën, namelijk 12 t/m 14 jaar en 14 t/m 16 jaar. 
Dames mogen ook meedoen!

Meer informatie: 
website:   www.levgroep.nl
mail:  sociaalteamnoord@levgroep.nl
Teamnummer:  06 48576612

Talenten van jeugd in Dierdonk!

We hebben Tonnie Smits en haar collega Anneke bereid 
gevonden om voor Pasen een bloemschikavond voor ons te 
verzorgen op maandag 30 maart a.s. 
Er zal een mooi en creatief paasbloemstuk worden gemaakt.
De kosten voor deze avond bedragen € 15,00 incl. alle 
materialen en koffie/thee.
• Maximum aantal deelnemers 20. U dient lid te zijn van de 

wijkvereniging om te kunnen deelnemen.
• Indien er teveel aanmeldingen zijn wordt u telefonisch 

of per mail tijdig op de hoogte gebracht dat u niet kunt 
deelnemen. 

• Deelnamekosten vooraf te voldoen. Na aanmelding zal u 
worden gevraagd het bedrag over te maken. In verband met 
inkoop van materialen kan bij verhindering geen restitutie 
plaatsvinden.

• Aanvang 19.30 u. in Parkzicht.
• Voor vragen over de geplande activiteit kunt U naar 

onderstaand mailadres een mail sturen. 
Voor deelname kunt u zich aanmelden via de mail. 

Aanmeldingen zullen in volgorde van binnenkomst behandeld 
worden.
Mail naar: secretariaatwijkvereniging@dierdonk.eu

Paasbloemschikken

 Angelique  Hassan Elke
 Seitzinger Yahiaoui Minnebach
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Samen tegen de woninginbraken: 
de cijfers van 2014
Dat de woninginbraken een groot pro-
bleem zijn is te zien aan het beleid van 
het Ministerie van Veiligheid en Justi-
tie. Het Ministerie wil dat in de komen
de jaren de woninginbraken met 30% 
zijn terug gedrongen. 
Het doel is dat in 2017 de woninginbra
ken terug gebracht worden naar lan
delijk 65000. Woning inbraken zijn een 
van de zogenaamd High Impact Crimes. 
Dit zijn delicten met een grote impact 
op het slachtoffer en diens directe om
geving. Het terugdringen van de High 
Impact Crimes is daarom een van de 
prioriteiten van het kabinet.

De politie in Helmond werkt sinds 2010 
intensief en met succes aan het terug
dringen van het aantal woninginbraken 
met het zogenaamd ‘Helmondse model’. 
De verklaring van de Helmondse werk
wijze is eigenlijk simpel; de beleving en 
betrokkenheid vergroten bij het on
derwerp woninginbraak bij alle politie
mensen van alle geledingen. De aanpak 
is niet primair gericht op het pakken van 
de daders maar we hebben liever dat er 
veel minder wordt ingebroken.
Wat de politie het afgelopen jaar in uw 
wijk Dierdonk hiermee heeft gedaan is 

o.a. het organiseren van een inbraak
preventie avond op 10 oktober waarbij 
oa een ex inbreker preventietips heeft 
gegeven. Ook werd er op 24 november 
een zogenaamde ‘witte voetjes actie’ 
gehouden. Deze actie bestaat uit een 
preventieve controle waarbij papieren 
voetstappen worden achtergelaten, om 
inwoners bewust te maken van inslui
pingsmogelijkheden in de woning en 
eventuele schuren. Maar ook is er in de 
maand december een tekstkar geplaatst 
op de toegangswegen rondom de wijk 
om mensen te waarschuwen voor wo
ninginbraken en om inwoners alerter te 
maken op verdachte situaties en om hen 
op te roepen deze situaties te melden 
bij de politie via telefoonnummer 112.

In 2014 zijn er in Helmond 460 woning
inbraken danwel pogingen daartoe 
ge  pleegd, waarvan 19 in Dierdonk. In 
2013 was dit aantal in Helmond 483, in 
Dierdonk 22.
Inbrekers hebben verschillende werkwij
zen om woningen binnen te komen. De 
meest voorkomende inbraak me thode in 
de wijk Dierdonk is: Achterzijde woning, 
inklimming naar eerste verdieping en 
het openbreken van een raam(kozijn).

Dat we in Dierdonk de juiste kant op 
gaan blijkt wel uit de lichte daling van 
het aantal woninginbraken. Het gaat 
er nu om dat we deze daling vasthou
den. Daar hebben wij u, in wo ners van 
Dierdonk, hard bij nodig. Jullie maken 
het verschil! Inbraken zijn echt gelegen
heidsmisdrijven. Te weinig verlichting 
buiten, ramen op een kier, matige slo
ten, het zijn allemaal veel voorkomende 
voorbeelden waar je zelf iets aan kunt 
doen. En steeds meer mensen doen dat 
gelukkig ook. Daarmee maak je echt 
aanzienlijk minder kans om slachtoffer 
te worden. Daarnaast is het natuurlijk 
ook belangrijk dat we samen blijven op
letten op wat er in de buurt gebeurt en 
verdachte situatie gemeld worden bij de 
politie.
Een nog sterkere sociale controle, waar
bij inwoners van de wijk meer op elkaars 
spullen en woning gaan letten moet er
voor zorgen dat het aantal inbraken nog 
verder gaan dalen. Inbrekers houden 
immers niet van een sociale buurt. Zijn 
er mensen in de wijk die u niet kent en 
heeft u een onderbuikgevoel? spreek 
hen eens aan. Alleen al het gedag zeg
gen dan een inbrekers de benen doen 
nemen. 
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Nieuws van onze wijkagent: 

Inmiddels voel ik mij al aardig gesetteld 
in de wijk. In heb de afgelopen weken 
gebruikt om kennis te maken met 
diverse netwerk partners in de wijk. 
Ook heb ik al kennis gemaakt met een 
aantal wijkbewoners. 
Wat mij meteen opvalt is dat er 
veel mensen in de wijk alert zijn op 
verdachte situatie’s en dit ook melden 
aan de politie!
Zo melde op 23 januari een bewoner 
van de Kalmoesbeek dat er om 4 uur 
een verdachte situatie plaatsvond in 
de straat. Er renden personen door de 
straat en ook werd daarbij een Seat 
Ibiza met gedoofde lichten gezien. Deze 
bewoner belde de politie waardoor en 
snel een politie-eenheid in de wijk was. 
Een zelfde soort melding deed een 
bewoner van de Sprengenbergweide 
op 30 januari toen zij verdachte 
personen in de straat bij iedere woning 
binnen zag kijken. De toegesnelde 
politie trof deze personen aan en 
het bleek om werklui die in de buurt 
werkzaam waren. Op 8 januari om 
13.40 uur meldde een bewoonster van 
de Leeuwenborghweide een verdacht 
voertuig in de wijk die alsmaar rondjes 
reed. Een politie motorrijder was snel 
ter plaatse, het bleek om medewerkers 
van Enexis te gaan. Ziet u opvallende 

of verdachte dingen: BEL DE POLITIE op 
112! ... en denk niet ‘Ach, het zal wel 
niks zijn...’ Wij komen liever 100 keer 
voor niets dan één keer te laat. 

Hennepkwekerij ontmanteld tijdens 
ruimdag.
De politie in Helmond heeft op 15 
januari op verschillende adressen in 
Helmond hennepkwekerijen ont man-
teld. In een woning aan de Leeuwen-
borghweiden werden die dag 6 hennep-
planten aangetroffen op zolder. Ook 
was er sprake van diefstal stroom zo 
constateerde Enexis. De bewoners zijn 
inmiddels als verdachte gehoord en 
tegen hen zal proces verbaal worden 
opgemaakt.

Spiegels van auto’s afgetrapt.
In de nacht van zaterdag 24 op zondag 
25 januari zijn van een aantal auto’s de 
spiegels afgetrapt. De auto’s stonden 
geparkeerd in de Berkenheuveldreef 
en Horstlanderpark. Het vermoeden 
bestaat dat de vernielingen zijn gepleegd 
door baldadige jeugd afkomstig van 
een feestje. Rond 1.15 uur hebben 
buurtbewoners een grote groep jeugd 
op de fiets voorbij horen komen. Ik hoor 
het graag als iemand hier iets meer van 
weet!
 
Diefstal laptop’s uit auto. 
In de nacht van dinsdag 14 op woensdag 
15 januari is uit en geparkeerde auto 
aan de Zevenstersingel een tweetal 
laptops gestolen. Men is de auto 
binnengekomen door een ruit in te slaan. 
Preventietip! Laat geen elektronische 
apparaten in je auto liggen. Alleen je 
spullen uit het zicht halen is niet goed 
genoeg. Vaak nemen dieven alles mee 
wat er in de auto ligt en dumpen ze de 
spullen waar ze niets mee kunnen. Laat 
dus ook geen persoonlijke spullen in je 
auto waarvan je denkt dat dieven er 
toch niets aan hebben.) 

In de nacht van is er ingebroken in de 
Albert Heijn supermarkt in Dierdonk. 
Na het inslaan van een ruit gingen 
de twee daders naar binnen. Gezien 
de beelden van de bewakingscamera 
waren ze uit op rookwaren. De buit is 
beperkt gebleven. Vermoedelijk omdat 
de daders gestoord werden waardoor 
ze wegvluchtten. 

En dan nog even dit; als wijkagent van 
Dierdonk ben ik actief op Twitter. Mijn 
tweets moeten ertoe leiden dat het 
aantal ogen en oren in mijn wijk wordt 
vergoot door de hulp van wijkbewoners 
in te roepen. Ook wil ik via Twitter meer 
inzicht in mijn werkzaamheden geven. 

Volg mij!
Wanneer u interesse heeft kun je mij op 
de volgende manieren volgen:

• Wanneer je een privé een 
twitteraccount hebt/aanmaakt kun 
je mij volgen via @brigadierdonk 

• Zonder privéaccount. Ga naar 
twitter.com geef bij search het 
volgende in @brigadierdonk

Uw wijkagent, Francisca Kamphuis
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Geboor tekaar t j es

Trouwkaar ten

Jubi leumkaar ten

Kijk op onze site voor meer informatie

Bleriotstraat 1 - Helmond - T.: 0492-59 91 71

www.drukkerij-noten.nl

dit doe ik voor u.
Kleding vermaken herstellen

repareren etc. etc.
Ger van Hout

Gedipl. coupeuse/costumière
g.hout@upcmail.nl

Nieuwveld 88. Helmond
tel. 0492-533074
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HTN VLOER & TUIN BV  -  DUIZELDONKSESTRAAT 18  -  HELMOND  - T 0492-792499 

WIJ WENSEN 

U EEN FIJNE 

CARNAVAL 

 

Keramische 

Terras vloeren 

Nu   20 % korting 

 

Nu alle tegels & 

Sierbestratingen 

20 % korting 

- 20 %  

Compleet verzorgd ! 

 

    Al vanaf  24,50 pm2 
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Bram, het Zeehondje

Op de Waddenzee bij Nederland 
woonde een jong zeehondje. Het heette 
Bram. Bram had ook nog een zusje, dat 
heette Toos. Met hun vader en moeder 
zwommen ze de hele dag lekker rond 
tussen de zandbanken van het Wad. Er 
was genoeg te eten voor iedereen en 
als ze hun buikje rond hadden gegeten 
gingen ze lekker een beetje zwemmen 
en spelen in het water. Daar hebben 
zeehondjes geen A- of B-diploma 
voor nodig! Wanneer ze moe waren 
geworden lagen ze lekker in het zand 
te zonnen. Daar werden ze wel niet 
mooi bruin van, zoals mensen, maar ze 
vonden het wel lekker.

Op een dag ging Bram in zijn eentje 
wat verder weg van het Wad waar ze 
woonden, dan hij anders deed. Heel in 
de verte lag een tamelijk grote, zwarte 
boot. Daar wilde hij wel eens even een 
kijkje nemen. Toen hij er vlak bij was, 
gebeurde er iets vreselijks! Bram nam 
net een flinke duik onder water, toen hij 
ineens in de gaten kreeg, dat voor hem 
en op zij van hem allemaal draden zaten. 
Die arme Bram was in het net van de 
visser terechtgekomen! Die boot, waar 
hij op af zwom was een vissersboot!

Bram kon geen kant meer op. 
Omdraaien ging niet, daarvoor was het 
net te smal. Achteruit zwemmen is ook 
niet makkelijk voor een zeehond. En 
links en rechts was alleen maar dat net!

Als hij een jongetje was geweest was 
hij vast in huilen uitgebarsten, maar 
hoewel kleine zee hondjes huilers heten, 

kon Bram geen tranen met tuiten huilen. 
Het was toch al nat genoeg in de zee.....

Op het Wad begon Toos zich ongerust te 
maken. Ze had al een hele tijd niets van 
Bram ge hoord! Waar zat die drommelse 
kwajongen toch? Ze besloot de zee op te 
gaan en al gauw zag ze de vissersboot in 
de verte liggen. Bram zou daar toch niet 
naar toe gegaan zijn? Iedere zeehond 
wist toch hoe gevaarlijk vissers waren! 
Toos besloot om toch meer eens bij 
die boot te gaan kijken. Toen ze er een 
paar honderd meter vandaan was, zag 
ze hoe de vissers bezig waren een groot 
net naar binnen te halen. Er zaten veel 
vissen in. Hun schubben glinsterden 
in de zon. En toen..... zag ze hoe in het 
net ook een zeehondje vast zat. Bram 
natuurlijk! O, o, wat moest ze doen?

Met een reuzevaart zwom ze terug naar 
de zandbank waar haar vader in de zon 
lag. Ze vertel de hem wat ze had gezien 
en ook, dat die boot er nog steeds lag. 
Vader ging meteen met haar mee terug 
om te zien of hij nog wat kon doen.

Aan boord van de vissersboot was het 
net nu helemaal binnen gehaald. De 
vissers vonden het wel grappig, zo’n 
klein zeehondje te hebben gevangen. 
“Wat zullen we met hem doen?”, vroe
gen ze aan elkaar. De één wilde hem op 
de vismarkt verkopen, gelijk met alle 
andere vis. Een ander voelde er meer 
voor om hem aan een circusdirecteur 
te verkopen. Dan kon hij kunstjes leren. 
Het publiek kon daar dan om lachen. 
Weer een ander zei: ”Geef hem maar 

aan mij, dan kunnen mijn kinderen 
er mee spelen!”. Ze zouden wel zien, 
wanneer ze weer aan de wal waren. 
Ondertussen zat Bram op het dek zijn 
ogen uit te kijken. Al die grote mensen! 
Hij werd er bang van. Was hij maar niet 
zo ver weg gezwommen! Dan was hij 
nou leuk met Toos aan het spelen! 

Opeens hoorde Bram wat. Uit het 
water kwam het geluid van een vader
zeehond. Zou dat papa zijn! Hij hoopte 
het zo! En o, wat zou hij daar graag naar 
toe willen gaan! 

Juist op dat moment liep de  visser, 
die hem mee naar huis wilde nemen 
op hem af. Hij pakte Bram op en nam 
hem in zijn armen. Nu kon Bram over 
de reling heenkijken. En daar zag hij 
de vertrouwde kop van zijn vader! En 
daarnaast zwom Toos! Hij werd er wild 
van. Hij zwaaide met zijn staart en hij 
zwiepte met zijn vinnen. Van schrik liet 
de visser Bram uit zijn handen vallen. 
Die kwam precies op de rand van de 
boot terecht. Zou hij terug vallen in de 
boot? Nee, het scheelde niet veel, maar 
op het laatste moment kantelde Bram 
de goede kant op. Hij was weer vrij!

Op de boot klonk een kreet van 
teleurstelling! Maar Bram wist niet hoe 
gauw hij bij papa en Toos moest zien te 
komen. Samen zwommen ze weer terug 
naar de zandbank. Het avontuur was 
goed afgelopen. Bram moest er niet aan 
denken, dat hij bijna een circusclown 
was gewor den!
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Doodles gifts op www.yoursurprise.nl      Doodles wenskaarten op www.greetz.nl.

Oplossingen op pag 29.
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laat u verrassen in onze prachtige showroom

EEN VERTROUWD ADRES VOOR HET

PLAATSEN OF LEVEREN VAN

COMPLETE BADKAMERS EN TEGELVLOEREN
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Voor spitten van tuinen, Uitgraven van vijvers, zwembad 
en diversen grondwerken. 

Ook een minigraver van 70 cm breed. 

MINIGRAVER VERHUUR
M.VERHOEVEN

Hooieeuwsels 10  5761 DC Bakel   Tel: 06 53382407 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

pag 6 mario verhoeven Advertentie Gazet 2014.pdf   1   22-8-2014   21:00:25

Helmond

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

www.ruyssenaars-vdbroek.nl

Ruysenaars|vdBroek is sinds 2012 een Pluspraktijk (certificering zorg-
verzekeraars), ’s avonds geopend en 5 minuten verwijderd van Dierdonk. 
De praktijk heeft een sterke samenwerking met oefentherapie Mensen-
dieck, Bekkenfysiotherapie, Podotherapie, Ergotherapie en YorAction 
trainingscentrum.

• Fysiotherapie
• Manueeltherapie
• Sportfysiotherapie
•  Orthopedische

Revalidatie
• Oedeemtherapie
• Dry Needling

Fysiotherapie
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
Damhertlaan 27
Helmond - Brouwhuis
Gratis haal- en brengservice voor Dierdonk!
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Een chinees zit op vakantie aan
de bar in een hotel in Florida. Hij
besteld daar een cola. Hij krijgt 
een glas cola van een meter voor
zich. Om de schrik te overkomen
besteldt hij een broodje hambur-
ger. Ook deze is zo groot als skip-
pybal.Hevig ontdaan roept hij de
serveerster, die hem zegt: " But 
mister, Here in Florida everything
we do is BIG". Geschrokken gaat
hijnaar het toilet. Hij is zo in de 
war dat hij de deur van het zwem-
bad neemt. Hier valt hij in waarna
hijin paniek roept "NIET DOOLT-
LEKKEN! NIET DOOLTLEKKEN!

BIG! (chinees in �orida)
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Medi-Seinen: “Toppertjes”
nieuws vanuit Medisch Centrum Dierdonk

Uit betrouwbare bron weet ik u te vertellen dat er mensen 
zijn, die spontaan maag- en darmbezwaren krijgen van “De 
Toppers”. Zo niet ik! Ik ben een fan. Ik vind persoonlijk van 
niet dat het getuigd van een ongepaste eigendunk wanneer 
je jezelf “De Toppers” noemt. Ik vind het rasartiesten! 
Toegegeven, tijdens het songfestival liep het allemaal niet 
zo vlotjes! Kan gebeuren. Maar, beste mensen, moge deze 
vaklui alsjeblieft ook eens een “minder dagje” hebben?En 
om “De Toppers” nu dan maar “De Toppertjes” te noemen 
vind ik heel erg flauw! Nee, mijn maag en darmen hebben 
absoluut geen last van “De Toppers”. Mijn maag en darmen 
niet.
Graag wil ik met u spreken over het Prikkelbare Darm 
Syndroom in het vervolg PDS genoemd We spreken van PDS 
wanneer iemand regelmatig buikklachten en problemen met 
de ontlasting heeft. De pijn zit vaak op wisselende plaatsen 
in de buik. Ongeveer tien procent van de Nederlandse 
bevolking heeft PDS. Driekwart van de patiënten is vrouw. 
PDS kan ook bij kinderen voorkomen. De klachten berusten 
op een stoornis in de functie van het maag-darmkanaal wat 
betreft de bewegingen van de darm. De exacte oorzaak is 
niet bekend. Bij sommige mensen lijken de darmen sterk te 
reageren op prikkels van allerlei aard, waarbij ook zeker stress 
en spanningen genoemd moeten worden.  
Het meest kenmerkende symptoom van PDS is een zeurende, 
stekende pijn in de buik of buikkrampen. Er bestaat tevens 
een afwijkend ontlastingspatroon. Sommige PDS patiënten 

hebben vooral last van verstopping, anderen van diarree. 
Een ontlastingspatroon waarbij verstopping en diarree elkaar 
afwisselen, komt ook voor. Andere klachten die kunnen 
voorkomen zijn, een opgeblazen en gespannen gevoel in 
de buik, winderigheid, misselijkheid, zuurbranden en een 
brok gevoel in de keel. Als bijkomende klachten, buiten het 
maag- darmkanaal, kunnen vermoeidheid, spierpijn, rugpijn, 
hoofdpijn en problemen met plassen benoemd worden. 
Sommige mensen hebben weinig klachten en kunnen er goed 
mee leven,   andere dusdanig veel dat het algemeen dagelijks 
leven wordt verstoord.
Wanneer u last heeft van PDS is het belangrijk vezelrijk en 
gevarieerd te eten, voldoende te drinken en te bewegen. 
Probeer stress en spanningen zoveel mogelijk te vermijden. 
Hoewel het nut van de meeste bij PDS voorgeschreven 
geneesmiddelen wetenschappelijk onvoldoende onderbouwd 
is, kunnen geselecteerde mensen er baat bij hebben. Met 
u huisarts kunt u bespreken welk medicament wellicht uw 
klachten kan verlichten. Een goede voorlichting wat betreft 
de aard van de aandoening, hoe er mee om te gaan,  en de 
prognose is belangrijk.
Neem contact op met uw huisarts, wanneer u bloed of slijm 
verliest met uw ontlasting. Of als uw ontlastingspatroon op-
eens anders wordt dan u gewend bent. Wanneer u onbe doeld 
veel afvalt of zich in toenemende mate vermoeid en / of ziek 
voelt. Deze klachten horen namelijk niet bij PDS en kun nen 
duiden op een andere darmaandoening. Neem ook contact 
op met uw huisarts wanneer er andere verschijnselen zijn 
waarover u zich zorgen maakt. 
Over ” Toppers” gesproken. Herinnert u zich deze hit nog van 
Guilermo en Tropical Danny uit 2006? “Doe mij een toppertje 
en een breezer ananas, en doe er ook maar een dubbele 
whiskey bij. Want vanavond gaan alle remmen los, en we 
dansen,we springen,  zijn zo blij”. Hierbij wou ik het verder 
laten, ervan uitgaande dat ik verder niets meer hoef uit te 
leggen!
 Graag tot een volgende keer, en moge het u tot die 
tijd meer dan goed gaan!

Math. Strijbos, huisarts Medisch Centrum Dierdonk.
Ook te volgen op twitter: @MathStrijbos 

Workshop ‘Het nieuwe bankieren’
Het hele jaar door organiseert Rabobank 
Helmond de workshop ‘Het nieuwe ban-
kieren’ in de Helmondse wijken. Tijdens 
deze drie uur durende workshop, leren 
deelnemers hoe ze het beste gebruik 
kunnen maken van moderne hulpmidde-
len om bankzaken te regelen. Stap voor 
stap worden ze meegenomen in het 
Rabo Internet- en mobielbankieren en 
gaan ze aan de slag met de smartphone 
en/of tablet en leren deelnemers welke 
bankzaken zelf geregeld kunnen worden. 

Ook veiligheid bij online bankieren 
vormt een belangrijk onderdeel van deze 
workshop.
Programma - De workshop bevat:
1. Veiligheid bij online bankieren
2. Internetbankieren (basis)
3. Optie 1: Internetbankieren (verdere 
uitleg) of
Optie 2: Mobiel bankieren (Ipad en 
smart phone)

Dierdonk - Wijkcentrum Parkzicht: 

dinsdag 31 maart, donderdag 9 april, 
6 oktober en 16 oktober. De workshop 
start om 14.00 u en duurt tot 17.00 uur. 
Aanmelden kan via www.rabobank.nl/
helmond of telefonisch via (0492) 594 
594. Per workshop is er een beperkt 
aantal plaatsen beschikbaar.  Klanten 
van Rabobank Helmond kunnen de 
workshop ‘Het nieuwe bankieren’ vol-
gen, zonder enige kosten. Het is echter 
wel van belang dat deelnemers over de 
basiskennis Windows beschikken.
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Vanuit mijn lokaal zie ik door mijn 
ramen regelmatig een groep de depen
dance verlaten. Een stoet kinderen 
met rode, opgewekte gezichten en 
in de hand een prachtig geknutseld 
kunstwerk.

Wekelijks staat er een knutsel- of 
tekenactiviteit op het programma
en overal valt wel iets te zien van de
creativiteit van de kinderen. De ene
opdracht leent zichprimaomgemaakt
teworden inde klas en voor sommige
opdrachten wordt er gewerkt in het
handvaardigheidlokaal, ook tijdens het
overblijven is hier ruimte voor creati
viteit. We nemen een kijkje bij enkele
activiteitenvandeafgelopentijd.

Sneeuwpoppen en taarten van stof
We liepen naar het handvaardigheid
lokaal.Daargingenweeensneeuwpop
maken.Wehaddennodig:eierdozenen
verf. Toen we een andere keer bij het
handvaardigheidlokaal waren, hadden
we een taart van stof gemaakt. Dan
moest je allemaal stof boven elkaar
plakken. Het leuke aan het hand
vaardigheidslokaalisdatjebijelkaarzit
enmagkletsen.GroetjesvanAnneS.en
AnneM.uitgroep6B.

Knutselen bij het overblijven
Hoi, wij zijn Danique en Sophie uit
groep8benwij schrijven ietsoverhet
knutselen bij het overblijven. Het is
heelleuk.Jekuntkiezenuitdriedingen
en een van die dingen kan je gaan
knutselen. Deze weken is het thema
carnaval, jekuntallemaalverschillende
maskers maken. Hier komt even de
overblijfmoeder:

Mijn naam is Johanna Visser. Ik ben dit 
jaar begonnen met handvaardigheid 
voor de groepen 5 t/m 8. Ik probeer 
leuke projecten te verzinnen die ieder
een kan maken. Ik vind het leuk om te 
doen.

Op naar het handvaardigheidlokaal!
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Scouting Paulus: Financiële acties

De maand maart is voor onze scouting-
groep een maand van financiële acties; 
we hebben dan redelijk kort op elkaar 
de collecte van Jantje Beton en onze 
eigen paaseitjes verkoopactie. Wij vra-
gen hiervoor even uw aandacht.

Jantje Beton collecte 9 t/m 14 maart 
2015
Van 9 t/m 14 maart 2015 wordt de 
jaarlijkse Jantje Beton collecte geor
ganiseerd: een collecte voor en door het 
jeugdwerk bij u in de buurt. 
Scouting Paulus collecteert al jaren in 
haar eigen wijken, Helmondoost en 
Dierdonk. De Jantje Beton Collecte is 
zo georganiseerd dat de helft van de 
collecteopbrengst is bestemd voor de 
collecterende vereniging en blijft dus 
dicht bij huis. 
De andere helft van de opbrengst 
gebruikt Jantje Beton voor speel
projecten in heel Nederland. Ook van 
die helft is al veel geld in Helmond 
terecht gekomen.
Elke avond tussen zes en acht uur 
gaan leiding en scoutingleden met 
de collectebus op pad om deze klus 
te klaren. Zo kan Scouting Paulus 
Helmondoost / Dierdonk mede dankzij 
de collecteopbrengst een zinvolle 
vrijetijdsbesteding voor de jongeren en 
kinderen uit uw buurt organiseren. 
Geef daarom aan de Jantje Beton Col
lectant en help de kinderen uit uw 
omgeving om lekker buiten te kunnen 
spelen.

Paaseitjes verkoopactie Zaterdag 14 & 
21 maart 2015

Voor alweer het zesde jaar op rij 
organiseert Scouting Paulus Helmond-
oost / Dierdonk ook dit jaar een grote 
chocolade paaseitjes verkoopactie.  

Begin maart krijgen de bevers, welpen, 
scouts, explorers 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. 
Enkele weken later maar natuurlijk ruim 
voor Pasen worden de zakjes bij de 
koper door de leden zelf afgegeven.

En op zaterdagochtend 14 & 21 maart 
trekken we met alle leiding en leden 
onze wijken Helmondoost & Dierdonk 
in, om huis aan huis aan te bellen. De 
kinderen zullen u dan vragen of u ook 
een zakje met overheerlijke chocolade 
paaseitjes wilt kopen. Wij hopen 
natuurlijk dat u ook één of meer zakjes 
wilt kopen en onze scoutinggroep 
hiermee financieel wilt ondersteunen.

Voor een zakje van 200 gram echte 
chocolade Scouting Paulus eitjes betaald 
u slechts € 2,50. 

Naast deze overheerlijke lekkernij houdt 
u er in elk geval een goed gevoel aan 
over.

Internet Scouting Paulus
www.scoutingpaulus.com 
Facebook    
www.facebook/scoutingpaulushelmond 
Email algemeen
info@scoutingpaulus.com
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Iets te vieren? 
In het sfeervolle en oudste huis van Helmond “het huis met de luts” 
verzorgen wij graag uw feest in één van onze prachtige ruimtes.  

Markt 7, Helmond    
0492 537715   ●   www.ilborgo.nl   ●   info@ilborgo.nl 

Feest bij u thuis? 
Ook voor een complete catering bij u aan huis kunt u bij Il Borgo 
terecht, inclusief biertapinstallaties, koelkasten en serviesgoed. 

Op stap met vrienden of familie? 
Met de Piaggio’s van Il Borgo rijdt u zelf een prachtige route door 
bijvoorbeeld de Peel. Een goed gevulde picknickmand is inclusief!  

U aangeboden door: 

Gazet Nieuwsblad voor Dierdonk 

Il Borgo ● Markt 7 ● 5701 RH Helmond ● 0492 537715 

  € 25,00*    
Te besteden bij     

* Deze voucher is inwisselbaar bij boeking van een “Peel arrangement” en kan niet worden besteed in combinatie met andere kortingsacties. Bij iedere boeking 
kan slechts één bon worden ingewisseld. De Voucher kan tevens worden ingewisseld bij boeking van andere “Piaggio Ape arrangementen” of losse verhuur. De 

voucher vertegenwoordigd dan een waarde van 10% van de huurprijs. De voucher kan niet worden ingewisseld voor geld. Geldig t/m 30 6 2015  
 

VOUCHER 

Beleef Italië in Helmond! 

Huur een echte  
Piaggio Ape Calessino 

Bekijk hier het filmpje 
of ga naar onze site 
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Jeugd(prijs)puzzel. Win een cadeaubon!
Afgelopen maand hadden we een carnavalspuzzel. De 
woorden hadden zo goed als allen te maken met de carnaval 
en ook de oplossing. Zo was de oplossing “Slingers”
Er waren 19 goede oplossingen en dat terwijl we maar 3 
prijzen te verdelen hebben. Uit deze goede oplossongen heeft 
Ivo Dolmans, bestuurslid van de wijkvereniging 3 prijswinnaars 
getrokken. Daar een van de prijswinnars uit logeren was, 
kon eerst op zondag 22 februari ‘s middags de prijsutreiking 
plaatsvinden. Daar de fotograaf ook op ander fronten actief 
is moesten de prijswinnaars hiervoor naar de Gaviolizaal. De 
foto is dan ook genomen voor het momunentale draaiorgel 
De Gaudin van 1928. 
Op de foto’s hieronder de gelukkige prijswinnaars. 
Van Harte Gefeliciteerd

Niet meegedaan of niet gewonnen?
Wel dan krijg je deze maand weer een nieuwe kans, met 
een sprookjespuzzel. De oplossing van deze puzzel, vul je 
in hiernaast in. De in letters in de gele hokjes vormen de 
oplossing.

De omschrijvingen van deze puzzel:
1. Deze prinses sliep 100 jaar ( 11 letters)
2. De .... en de 7 geitjes ( 4 letters)
3. De prins vond dit meisje, omdat zij het glazen muiltje paste
    (11 letters)
4. Hij strooide broodkruimeltjes om de weg terug te vinden,
     Klein .......( 7 letters)
5. De gelaarsde ...( 3 letters)
6. Ali .... en de 40 rovers ( 4 letters)
7 . Niemand weet, niemand weet dat ik ............. heet 
    (13 letters)
8. Hans en .......( 7 letters)
9. .......... en de 7 dwergen( 10 letters)

Waar moet de oplossing naar toe?
De oplossingen van deze sprookjespuzzel kun je bij voorkeur 
per mail met als onderwerp “kinderpuzzel” opsturen naar:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

(redactie@dierdonk.org) of per post naar: 
Gazet Kinderpuzzel
Schovenhorstweide 1,
5709 SG Helmond.
Deelname is weer mogelijk vanaf 7 jaar,
tot dat je de basisschool verlaten hebt. 
Vermeld je naam, adres, telefoonnummer, 
leeftijd en of je een jongen of  meisje bent. Onder de goede 
oplossingen verloten wij dan: 3 cadeaubonnen van € 10,00.
Uiterste inzenddatum is: Zaterdag 14 maart 2015.

Soms komen de oplossingen ook zo binnen!  

Oplossing doodles spelletjespagina 23

De sprookjespuzzel

Andrés van Duijnhoven, Anneliek Sars en Devin Spetgens
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Zomaar een dagje: Dierenkliniek Brouwhuis

Erge buikpijn

“Elk paard is mooi in zijn eigen wei”, zei 
ooit iemand tegen me. En zo is het ook: 
ieder dier heeft wel iets moois of liefs 
of bijzonders. Soms moet je iets langer 
kijken voor het duidelijk wordt, soms 
voel je meteen een klik. Dat is zeker zo 
bij pups, en al helemaal als de pup ziek 
is. Jamie was zo’n pup die meteen ons 
hart stal.

Op maandagochtend belt een vrouw 
of ze langs mag komen met haar pup. 
Omdat het verhaal aan de telefoon toch 
wel ernstig klinkt, mag ze meteen onze 
kant op komen. 
De eigenaar vertelt dat Jamie een pup 
is die “toevallig” op haar pad kwam. 
Bij een bezoek aan een boerderij zag 
zij daar een zeer lieve, schattige maar 
magere pup zitten. Dus besloot zij zich 
over hem te ontfermen en nam hem in 
huis. Maar van in het begin had Jamie 
last van diarree en was zijn eetlust niet 
optimaal. Onderzoek en behandeling 
bij een collega-dierenarts, gaf tijdelijke 
verbetering, maar geen blijvende 
genezing. Omdat hij na 3 weken wel 
érg mager was geworden en zijn eetlust 
steeds slechter werd, besloot mevrouw 
om onze mening te vragen over wat de 
oorzaak van de aanhoudende diarree 
kon zijn. 
Hier aangekomen is duidelijk te zien dat 
Jamie zich niet lekker voelt. Hij is erg 
mager, veel te rustig voor een pup van 
zijn leeftijd en heeft duidelijk buikpijn. 
Zijn lichaamstemperatuur is te laag en 
zijn slijmvliezen voelen plakkerig en zien 
erg bleek. Dit is een ernstige situatie! 
Waarschijnlijk heeft de langdurige 
diarree complicaties veroorzaakt zoals 
uitdroging en bloedarmoede. Naast 
de precieze oorzaak van de diarree 
moesten we dus ook de gevolgen 

ervan in kaart zien te brengen. Een 
bloedonderzoek toonde aan dat Jamie 
inderdaad uitgedroogd was en naast 
de bloedarmoede ook een ernstig 
eiwittekort had. Een röntgenfoto werd 
gemaakt omdat hij zo duidelijk buikpijn 
had: alles wees op een darmobstructie! 
Zijn enige kans was een operatie. De 
narcose van een operatie hield wel een 
groot risico in: omdat het bloed van 
Jamie zo’n sterke afwijkingen liet zien, 
was de kans groot dat hij de narcose 
niet zou overleven. Toch wilde de 
eigenaar het proberen en hem met de 
operatie die kleine kans op genezing 
geven. Met spoed werd Jamie die 
middag geopereerd: twee delen van 
de darm waren in elkaar geschoven 
en zorgden voor een obstructie. Het 
deel dat verkleefd zat moest worden 
verwijderd en de twee uiteinden weer 
zorgvuldig aan elkaar gehecht. Tegen 
onze verwachtingen in werd Jamie 
na meer dan 2u verdoving toch weer 

wakker. De volgende ochtend zat onze 
dappere vriend zelfs al rechtop in zijn 
kooitje en kwispelde naar ons. De eerste 
drie dagen na een darmoperatie zijn 
altijd kritiek (met kans op complicaties), 
maar toch kwam er stilletjes de hoop 
dat hij het misschien toch zou halen. Een 
grote wilskracht had hij in ieder geval! 
Helaas zagen we Jamie de volgende 
dag terug achteruit gaan. Hij wilde niet 
meer kwispelen, werd steeds suffer en 
is uiteindelijk in de vroege namiddag 
overleden... Helaas is de inzet van ons 
team en de bezorgdheid van de eigenaar 
niet altijd voldoende om een dier te 
kunnen redden...

Joke Jolling
Dierenarts Dierenkliniek Brouwhuis

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

Als deze Gazet in de bus valt dan is het groot onderhoud aan 
de monumentale draaiorgels achter de rug en klinken de or-
gels weer als vanouds. 

Deze klanken willen we aan u laten horen en samenwerking 
met amateurkunst. Zo hebben we voor de maand maart de 
volgende programmaonderdelen staan.

Op zondag 8 maart zal de Seniorenharmonie een concert ver-
zorgen in de tijd van 14.00 tot 16.00 uur. De entree is gratis.

Zondag 15 maart is het podium vrij voor het koor uit Brouw-
huis Aventurino. Deze zingen populaire liedjes van o.a. Doris 
Day, ABBA en ook Guus Meeuwis. Ook dit concert is gratis 
toegankelijk en duurt van 14.00 tot 16.00 uur.

Donderdag 19 maart om 19.30 staat Wim Daniëls op het po-
dium. Deze kunstenaar van de Helmonds Taal en “Helmonder 
van het jaar 2014 brengt hier een optreden met “de Taal van 
Helmond”. De entree hiervoor bedraagt slecht € 5,00. Kaar-
ten hiervoor zijn verkrijgbaar aan de Gaviolizaal op zaterdag 

en zondag van 13.00 tot 17.00 uur, alsmede via de webshop 
op www.draaiorgelshelmond.nl en op de avond zelf aan de 
zaal. Let wel vol = vol.

Op zaterdag 21 maart doen we mee met NLdoet, waarbij we 
de tieners van toen terug halen naar de tijd van Danszaal Boc-
ken in de Blinkertsestraat, dit echter dan wel gesitueerd in de 
Gaviolizaal.

Zoals u ziet timmert De Stichting Draaiorgels Helmond hard 
aan de weg. Naast de muziek van de monumentale draaior-
gels bieden wij  ook een podium voor amateurkunst.
Voor 12 April staat een concert van Liederentafel het ak-
koordje op de Agenda en in Mei op 6 en 7 mei een reprise 
van de revue 70 jaar bevrijdingsmuziek, alsmede zal ook de 
tentoonsteling medio april weer haar deuren openzetten.  
10 mei is de Gaviolizaal het toneel voor de Morrisdansgroep 
en 17 mei zal het Houts Gemengd Koor een concert verzorgen. 
Zie voor meer informatie www.draaiorgelshelmond.nl

Wijzigingen voorbehouden.

De Gaviolizaal is te vinden aan de Torenstraat 36a te Helmond 
(tegenover AlbertHeijn XL)

Gazet maart 2015 31

pag 31 - draaiorgels.indd   31 23-2-2015   20:22:37



MB Advies ontlast ondernemers op fi nancieel en 
organisatorisch gebied en zorgt voor een rustige en 
zekere toekomst. Wij begeleiden uw organisatie in alle 
levensfasen: van start naar groei tot volwassenheid en 
afwikkeling.

MB Advies kijkt op de achtergrond mee naar uw 
persoonlijke fi nanciële situatie. Wij kennen uw zakelijke 
positie en koppelen die aan uw privéomstandigheden.

• MB Advies B.V. • Churchilllaan 101 • 5705 BK Helmond •
• 0492-780630 • info@mbadvieshelmond.nl • www.mbadvieshelmond.nl •

WWW.HEUVEL.NL
Hoofdstraat 155 - 5706 AL  Helmond - info@heuvel.nl

T 0492 - 661 884

Wegens recente succesvolle verkopen in Dierdonk, zijn wij 
namens veel zoekers dringend op zoek naar tweekappers tot een 

prijs van circa E 300.000. 

Neem eens vrijblijvend contact op voor een kosteloos verkoopadvies.

HELMOND HELMOND

DiErDONkpArk 25 VArENNADrEEf 21

VErkOcHT
VErkOcHT

WérkT VOOr U

Van Lieshout Stoffering
Meubel, Auto, Boot, Caravan, Revalidatie Stoffering

Bel gerust voor 
een vrijblijvende offerte.

Horstlandenpark 2 / 5709 MB Helmond

Tel: 0492 539061 / Mobiel: 06 51871480 

E-Mail: info@vanlieshoutstoffering.nl

www.vanlieshoutstoffering.nl

De specialist in relaxfauteuils

Voor u op maat gemaakt en

bij u thuis ingemeten.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Wisselen en opslag van 
zomer- en Winterbanden    
voor particulieren en bedrijven

ook opslag van 

uw ski-koffer

WWW.bandenopslaghelmond.nl
0492 - 52 92 26        06 - 23 46 55 20
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De hobby van… Hein Albers
Elke maand vragen we een van de mensen achter de 
advertenties in ons wijkmagazine naar hun hobby of 
vrijetijdsbesteding. Dit keer doen we het eens heel anders en 
laten we niet een adverteerder aan het woord in onze rubriek 
De hobby van…. maar geven we een erepodium aan Hein 
Albers die tot voor kort onze gewaardeerde wijkagent was. 
Bij wijze van afscheid namens onze gehele wijk!

Gemert
Deze keer stap ik in de auto om naar het politiebureau in 
Gemert te reizen. Daar werkt sinds 1 januari de man die 4,5 
jaar “onze” wijkagent was: Hein Albers. In de vorige Gazet 
hebt u al kunnen lezen dat veranderingen in het Nederlandse 
politiekorps voor Dierdonk hebben geresulteerd in het moeten 
afscheid nemen van Hein en het mogen verwelkomen van 
Francisca Kamphuis. De Deurnese Hein kreeg een nieuwe 
standplaats: Gemert. Omdat we Hein zeer erkentelijk zijn 
voor zijn warme band met onze wijk maar vooral ook voor zijn 
opmerkzaamheid, behulpzaamheid en deskundigheid willen 
we hem eren met een interview over zijn hobby(s).

Deurne
Hein is geboren in het pittoreske Griendtsveen, gemeente 
Horst aan de Maas en woont in Deurne. Hij is behoorlijk 
actief in het verenigingsleven van zijn woonplaats. Die 
activiteiten beschouwd hij echt als hobby maar zij vormen ook 
de steentjes die hij wil bijdragen aan de maatschappij. Zijn 
belangrijkste hobby is sinds een tiental jaren zingen! Naast 
het zingen bij het Deurnes mannenkoor is hij bestuurslid bij 
Veilig Verkeer Nederland afdeling Deurne (VVN) en is hij lid 
van de Prinsengarde van de carnavalsstichting De Peelstrekels. 
Voor alle drie deze verenigingen houdt hij als webmaster de 
websites up-to-date.

Trainen
Het zingen bij het Deurnes mannenkoor is een activiteit die Hein 
zeer serieus neemt. Hij zal een repetitie-avond niet overslaan 
of er moet echt iets heftigs aan de hand zijn. Het koor, dat op 
het repertoire veel licht klassieke muziek met wat zijpaadjes in 
Nederlandstalige luisterliedjes en een enkele popklassieker als 
“the great pretender” en nummers van Queen heeft , zingt op 
een hoog niveau. De meeste nummers moeten bovendien uit 
het hoofd gezongen worden. Dat vereist veel studie en, zoals 
Hein dat vergelijkt met sporten, voor topprestaties moet je net 
als in de sport hard trainen.

Zangtalent
Dat zingen is ontstaan via zijn andere hobby; de carnavals-
vereniging. Traditioneel wordt in Deurne op vrijdagavond het 
carnaval ingeluid met het smartlappenfes-
tival Kommer en Kwijl. Het is een meezing 
evenement dat in diverse Deurnese cafés 
door rondtrekkende groepjes met een 
optreden wordt verzorgd. Hij heeft daar 
in het eerste jaar als zanger/performer 
in een groepje aan meegedaan. Dat re-
sulteerde in het verzoek van iemand van 
het mannenkoor om bij hen een auditie 
te komen doen. Ondanks het gebrek aan 
vertrouwen in zijn eigen zangtalent werd 
Hein er met open armen ontvangen en 
werd de latere auditie met goed gevolg 

doorstaan. Met dat talent zit het dus wel goed!

Buitenland
Het gezin van Hein is muzikaal. Zijn vrouw zingt en ook zijn 
dochter zingt en speelt daarnaast prachtig piano. Achteraf 
heeft hij spijt zijn opleiding bij de fanfare niet te hebben 
afgemaakt. Maar nu zingen zijn vorm van ontspanning is 
geworden verheugd hij zich op elk optreden maar vooral op 
de optredens in het buitenland! Om de twee jaar probeert 
het koor een reisje naar het buitenland te maken om aldaar 
optredens te verzorgen. De reis naar het Zuidwesten van 
Groot-Brittannië (Cornwall ) staat Hein nog helder voor 
ogen. Vooral de reactie van het publiek op het door het koor 
ingezette volkslied van Cornwall liet een mooie herinnering na. 
De toehoorders waren zichtbaar geroerd door een koor uit een 
ander land dat hún volkslied op zo’n indrukwekkende wijze ten 
gehore wist te brengen.

VVN
De functies die Hein bekleed bij VVN kwamen oorspronkelijk 
voort uit zijn politiewerk bij de verkeerspolitie in Deurne. 
Nu is hij vanaf 1996 een van de 9 bestuursleden. Zij worden 
door 30 á 40 vrijwilligers ondersteund. VVN organiseert o.a. 
het verkeersexamen voor de basisschoolleerlingen en Hein is 
nauw betrokken bij de voorlichtings- en opfriscursussen voor 
automobilisten, fietsers en scootmobielrijders.

De Peelstrekels 
In 2007 was Hein Prins Carnaval bij de Carnavals Stichting de 
Peelstrekels. Een geweldige tijd vond Hein dat waarin hij, 
zoals hij vertelt, in de watten werd gelegd door deze stichting. 
Prins geweest zijn heeft ook de “verplichting” in zich dat je bij 
de Prinsengarde aansluit. Zo is Hein ook in deze club actief 
geworden en verleend hij hand- en spandiensten voor de 
carnavalsstichting en is hij secretaris van de Prinsengarde. 

Onderscheiden
Zoals gezegd verzorgt Hein voor alle drie zijn hobbyvereni-
gingen de websites en dat heeft hem bij De Peelstrekels een 
mooie prijs opgeleverd die hij deelde met de hoffotograaf van 
de Peelstrekels. In 2012 werd de site door de jury van de (car-
navals)Krantenwisseltrofee uitgeroepen tot beste carnavals-
site. Volgens mij een zeer verdiende prijs want Hein werkt de 
carnavalsdagen tot in de zeer kleine uurtjes de website nog tij-
dens deze carnavalsdagen bij. De hoffotograaf zoekt elke avond 
laat de beste foto’s uit om op de website te zetten en al is het 4 
uur ‘s nachts, Hein zorgt ervoor dat ze netjes geplaatst worden. 
Dit jaar werden Hein en de hoffotograaf door de burgemees-
ter van de gemeente Deurne onderscheiden met de “vetlirre 

 medallie” van de gemeente Deurne . Deze 
onderscheiding wordt jaarlijks op voor-
dracht van de carnavalsvereniging door de 
burgemeester samen met de Prins uitge-
reikt. 

Namens alle inwoners van Dierdonk dank 
ik Hein nogmaals hartelijk voor zijn inzet 
en wens ik hem heel veel plezier in zijn 
werk in Gemert en veel ontspanning met 
zijn hobby’s.   

               Mirjam van der Pijl
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Dit was carnaval 2015

Carnaval 2015 zit er weer op. Naast de Zittingsavond, het 
openingsbal en de kindermiddagen in de eigen residentie 
hebben nog een avond verzorgd voor Keijzerinnedael, de 
Vereniging Reuma Actief de Peel, en Huize de Eeuwsels. 
Verder zijn we met een kleine delegatie naar Het Daupfist 
geweest bij de Houtse Kluppels. Op vrijdagochtend hebben 
de Rammetjes o.l.v. Jeugdprins Jasper d’n Urste het 
schoolcarnaval opgeluisterd. Vrijdagavond de carnavaleske 
jeugddisco en op zaterdag hebben we de Prinsen thuis 
opgehaald, om aansluitend naar de sleuteloverdracht te 
gaan, waar zowel de kapel ,de dansgarde en wijzelf op 
mochten treden op de opgestelde podia. Na een geweldig 
gezellige openingsbal, met 3 kapellen en DJ-Klumpie hebben 
we meegedaan aan de optocht, terwijl de overige leden op 
een podiumwagen de optocht stonden te bekijken. In onze 
residentie Parkzicht hebben we zowel op maandag en dinsdag 
kindermiddagen, waar de kinderen werden opgezweept door 
de  muziek van feest-DJ Klumpie en filmpjes van 

Just Dance. Verder kon men weer glittertattoo’s laten zetten . 
Op dinsdagavond hebben we dan afscheid genomen van een 
geslaagd carnaval 2015. Na het askruisje te hebben gehaald 
op woensdag hebben we van de feestzaal weer een gymzaal 
gemaakt en alle overige zaken die aan carnaval herinneren in de 
wijk opgeruimd. Foto’s zeggen vaak meer dan 1000 woorden, 
vandaar op deze pagina’s een foto impressie. Meer foto’s 
vindt u binnenkort op onze website www.rampetampers.nl. 

Ons boekje is ingeschreven voor de krantenwisseltroffee, 
waar we op 14 maart naar de prijsuitreiking gaan. Voor die tijd 
moeten wij als publieksjury  een 8-tal ander boekjes jureren.
Wilt u ook anderen laten genieten van een mooie carnaval 
waarbij u zelf ook veel plezier aan beleeft wordt dan lid van 
onze vereniging. Natuurlijk doen wij ook andere gezellige 
dingen door het jaar heen. Meer info: secretariaat 0492-
517210 of secretaris@rampetampers.nl
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binnenkort meer foto’s: www.rampetampers.nl
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24/7bereikbaar
Óok voor 
autoverhuur
Auto Mertens verhuurt ook
(bestel-) auto’s. 
Kijk op de website voor 
een volledig overzicht 
van onze huurauto’s.

www.automertens.nl

Openingstijden

uur

uur

12:00 

18:00 

iedere Zondag 

 

 
  KLAAR TERWIJL U WACHT

 
EXTRA SLEUTEL

ook autosleutels met

startonderbreker

VAN TIEL
BAKEL

Groente & Fruit 
José 

Voor al uw groente, fruit, salades 
en maaltijden uit eigen keuken. 

Van de Poelstraat 10 A 
5761 BW BAKEL 

T: 0492-341331, F: 0492-340342 
E:groenteenfruitjose@kpnmail.nl 

 

 

Voor uw frietwagen-catering 
op locatie 

Johan Slegers

info@johanslegers.nl
Tel. 06 537 604 75

Sint Wilbertsplein 1 
 5761 BK Bakel 

 Tel. 0492-342200

Wij uw feestjes, partijen, koffietafels, vergaderingen en diners,
tot in de puntjes voor u verzorgen.
Wij kort voor Pasen weer een bloemenworkshop, inclusief diner, 
gaan organiseren i.s.m. Marianne van de Mortel uit Anthonis.
Wij weer gespannen zitten te wachten op de overheerlijke eerste 
asperges van het nieuwe seizoen.
U bij ons ook kunt genieten van een heerlijk diner met bijzondere 
gerechten zoals o.a. de Cataplana, een must voor visliefhebbers.
Wij u ten alle tijden graag en hartelijk willen ontvangen 

*

*

*

*

*

Wist u dat:

Nieuwbouw Verbouw Renovatie 
Onderhoud Traprenovatie

Vlomanshof 16 | Bakel
06-41499703

Weet u het al

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

TO T
Z I E N S

I N
B A K E L!!
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Verslag winterwandeling

Zorg dat u gezien wordt!

Zondag 14 december verzamelden 25 hondenbezitters zich 
met hun trouwe viervoeters om te starten met de jaarlijkse 
hondenwinterwandeling. 
De wandeling werd georganiseerd door hondenwerkgroep 
Dierdonk, Helmond-Noord en Rijpelberg.

De verzameling was om 15.00 bij Parkzicht waar iedereen 
welkom werd geheten. De route van 5 km. ging door Dierdonk 
en via de steile fietsbrug door het Bakels bos.
De zon scheen, het was heerlijk weer en er werd gezellig 
gekletst.

Om ongeveer 16.30 arriveerde de groep weer bij Parkzicht, 
waar samen soep met stokbrood, warme chocomel en kerst-
brood werd gegeten. Iedereen liet het zich goed smaken.

Voor de honden waren er hondensnacks en bij vertrek was er 
voor iedereen een goodybag met hondensnacks, heuptasje 
en snackbuideltje.

Het was weer een geslaagde wandeling door het mooie weer 
en gezellige stemming!

Een bezorgde wijkbewoner doet een oproep aan baasjes die 
hun hond in het donker uitlaten.

In het donker zijn baasjes en honden vaak erg slecht te zien als 
zij geen veiligheidsvest en/of extra verlichting dragen. Vooral 
als baas en hond op de weg lopen langs de uitlaatstroken op 
bv. De Kromme Geer. Dit kan tot ongelukken leiden.

Aan de hand van deze 2 foto’s kunt u het verschil zien tussen 
geen veiligheidsvest en verlichting en met veiligheidsvest en 
verlichting.

Als u ook goed zichtbaar wil zijn is het raadzaam om een 
veiligheidsvest in het donker te dragen en uw hond ook een 
veiligheidsvest aan te doen of een halsband met verlichting.

Hopende u te zien!
Hondenwerkgoep “Hart voor honden Dierdonk”
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Het kabouterpad vindt 
plaats op  17 maart van 
10:00 uur tot 11.00 uur 

Locatie: De Bereboot

Uitnodiging voor alle peuters in Dierdonk!
Natuurlijk de Bereboot
De creatieve ochtend  en het berenpad van 22 en 30 januari jongstleden waren een 
groot succes!  Daarom willen wij deze activiteiten opnieuw voor jullie organiseren. 
Wij hopen weer veel peuters met vriendjes en vriendinnetjes, hun ouders/
verzorgers of opa’s en oma’s  te ontmoeten bij deze activiteiten. 

Een creatieve ochtend!
Kom gezellig met ons knutselen. We doen dit met natuurlijke materialen.
Natuurlijk mag je het kunstwerk hierna mee naar huis nemen. Laat zien dat je een 
kunstenaar bent!.

Kabouterpad
Op zoek naar kabouters samen met kapitein Beer. We gaan opdrachten uitvoeren in 
de moestuin.  We gaan dansen met kapitein beer en we brengen een bezoek aan de 
dieren in onze dierenweide. Kapitein Beer kijkt al uit naar jullie komst!

De Creatieve ochtend vindt 
plaats op  13 maart van 
10:00uur tot  11:00 uur.

Locatie: De Bereboot

De Bereboot
Oude Dierdonk 1
5703 JV Helmond

0492-528291

Wij kijken er naar uit om 
jullie te zien! Wil je er bij 

zijn, laat dat dan even 
weten via:

kdv@bereboot.nl

Nieuwsblad voor Dierdonk38

Pag 38 -  bereboot.indd   38 23-2-2015   19:40:01



Lid worden van de wijkvereniging
Waarom lid worden van 
de wijkvereniging?

Op dit moment zijn circa 436 gezinnen 
lid van Wijkvereniging Dierdonk. Dit is 
een mooi aantal maar waarom zou u 
niet ook lid worden?  De Wijkvereniging 
initieert en steunt een groot aantal 
activiteiten in onze mooie wijk. 

Een greep uit de activiteiten:
 De Jeugddisco voor onze jongere 

wijkbewoners.
 De Classic Hits Night voor de oudere 

jongeren in de wijk.
 Moet Niks, de vereniging voor de 

oudere wijkbewoners die regelmatig 
uitstapjes organiseert en ook de ou-
dere wijkbewoners bijspijkert mid-
dels de Computerclub

 De Knutselclub voor de creatieve 
jonge Dierdonkers

 Toneelgroep Maskerade, die in 2012 
een prachtige opvoering verzorgde 
van ‘One flew over the cuckoo’s nest’. 

 Didoko, het koor dat in 2014 alweer 
10 jaar bestaat

 Country-line dance, “The Silver Valley 
Countryline Dancers” dansen voor 
het elfde jaar in Parkzicht. 

 Voortuinenwedstrijd
 Dartteam Parkzicht ‘07
 Fotoclub Fotodier
 Kunst in Dierdonk (KiD)
 Creativiteitsworkshops
 Dansgroep voor de jeugd
 Drama en musicalles voor de jeugd
 Hondenwinterwandeling
 Tafeltennis

De wijkvereniging steunt ook de Stich-
ting Dierdonk Dagen die elk jaar Dier-
donk laat bruisen

Het lidmaatschapsgeld wordt gebruikt 
om deze activiteiten te behouden en 
om nieuwe initiatieven te kunnen steu-
nen. Een belangrijke informatiebron is 
het wijkblad Gazet dat tevens onder de 
wijkvereniging valt. Ook via de website 
www.dierdonk.eu en de wijkinforma-
tieborden proberen we iedereen op de 
hoogte te brengen en houden van de 
activiteiten in de wijk.

Korting

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

Ook deelt de wijkvereniging gratis con-
sumptiebonnen uit aan de leden tijdens 
feestavonden in Parkzicht en tijdens de 
feestavond van de Dierdonk Dagen

Regelmatig geven we gratis kaarten weg 
voor bijvoorbeeld de zittingsavond van 
de Rampetampers, een voorstelling van 
Maskerade of zoals vorig jaar mei een 
uitvoering van een kwintet van Philhar-
monie Zuid-Nederland.

Word lid

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

Bestuur van Wijkvereniging Dierdonk

Lid worden van de wijkvereniging?
Met dit formulier kunt u lid worden van de wijkvereniging.

o Ik wens lid te worden van Wijkvereniging Dierdonk
o Ik wil meedoen als vrijwilliger bij activiteit ...................................
o Ik mag gebeld worden als er assistentie nodig is
Familienaam: .........................................................................
Adres:  .........................................................................
Postcode: ....................................................
Tel.: 0492 - ....................................................
Gezinssamenstelling
voorletters roepnaam geboortedatum m/v achternaam 

Ik wil wel / geen vermelding in de Gazet (doorhalen wat niet gewenst is)

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

De contributie bedraagt € 13,50,= per gezin resp. € 6,75 voor een alleenwonende 
per jaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. De contributie 
wordt bij aanmelding per 3 maanden berekend naar rato resterende 
verenigingsjaar. 

Voor de betaling ontvangt u een acceptgiro.
Opzegging 4 weken voor einde verenigingsjaar.
Inleveradres: ledenadministratie: Zevenstersingel 9 - 5709 PM Helmond
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Een aandeel in elkaar

www.rabobank.nl/helmond

Ook bij u in de buurt

Workshop
‘Het nieuwe bankieren’

Wij leren u in een dagdeel hoe u uw bankzaken veilig, gemakkelijk en snel kunt regelen waar en wanneer het 
u uitkomt. Stap voor stap nemen wij u mee in het Rabo Internetbankieren. Ook gaan we aan de slag met uw 
smartphone en/of tablet en laten we u zien wat u allemaal zelf kunt regelen.

De workshop bevat de volgende onderdelen:
1 Veiligheid

2 Internetbankieren (basis)

3 Optie 1: Internetbankieren (verdere uitleg)

 Optie 2: Mobiel bankieren (Ipad en smartphone)

De workshop start om 14.00 uur en duurt tot 17.00 uur.  

Aanmelden kan via www.rabobank.nl/helmond of telefonisch  

via (0492) 594 594.

Alle leden van Rabobank Helmond kunnen de workshop ‘Het nieuwe 

bankieren’ volgen, zonder enige kosten. Het is echter wel van belang dat 

u beschikt over de basiskennis Windows.

Locatie Wijkcentrum Parkzicht, Dierdonk
• dinsdag 31 maart

• donderdag 9 april

• dinsdag 6 oktober

• donderdag 15 oktober
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Parochie H. Lambertus

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
H. Paulus, Paulus Potterlaan (Noord) zondag 9.30 u
H. Edith Stein, Weg door de Rijpel (Rijpelberg) 
  zondag 11.00 u
Weekdagen:  Jozefkerk.                ma, wo, do, vr  19.00 u 
  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 

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 

Vastenactie 2015 : 

Zr. Miriam Duggan (Kenia) 

Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de 
Als dit wijkblad op de mat valt, is Carnaval en Aswoensdag 
voorbij. In de kerken begint dan de Veertigdagentijd, de 
voorbereiding op Pasen. Dan wordt er niet alleen aan vasten 
gedaan, maar ook aan liefdadigheid. 
Zoals elk jaar zullen we in onze kerken actie voeren voor 
een project van de Vastenactie. Dit jaar doen we mee aan 
één van de projecten van de landelijke Vastenactie van de 
Nederlandse Bisschoppen: Zr. Miriam in Kenia. 
Bij dit project zijn enkele parochianen uit onze gemeenschap 
(waaronder een jongere uit de Rijpelberg van 15 jaar) 
persoonlijk betrokken, zij gaan daar regelmatig zelf heen. 
Daarom doen wij dit jaar mee met deze actie. Van harte 
aanbevolen!
Zr. Miriam Duggan werkt in Madoya, de grootste sloppenwijk 
van Afrika gelegen in Nairobi Kenya. Met haar lopen we door 
deze wijk waar alle problemen die je je kunt voorstellen 
bij elkaar komen. Werkeloosheid, armoede, alcoholisme, 
drugshandel, prostitutie, jeugdbendes, AIDS, en ga maar door. 
De riool loopt over straat, indringende geuren en indrukken 
en een wereld die open gaat zodra we enkele meters van de 
hoofdstraat de wijk in gaan. 

Al lopende door deze enorme sloppenwijk in Nairobi vraag 
je je af waar je moet beginnen om in deze enorme bende 
verandering te brengen. Zr. Miriam is met haar congregatie 
begonnen met scholen voor basisonderwijs, voortgezet 
onderwijs en nu ook beroepsonderwijs. Tijdens onze reis 
hebben we veel scholen bezocht en zij laat ons een basisschool 
zien, midden in de sloppenwijk tussen de herrie, gemaakt 
van simpele golfplaten en hout zien we hoog gemotiveerde 
leerlingen en leraren die voor een minimum aan loon les 
geven. Ze vertellen hoe ze ook met de ouders werken om ze 
uit te leggen hoe belangrijk het is dat de kinderen naar school 
komen omdat de ouders ze anders voor kleine klusjes thuis 
houden. Ze krijgen ook eten op school en sommigen nemen 
voor het hele gezin eten mee naar huis. Vanuit het onderwijs 
geven ze de kinderen de kans om een beroep te leren en zo 
uit de vicieuze cirkel van armoede te komen.

Als parochie helpen we Zr. Miriam om de jongeren de kans te 
geven om een eenvoudige beroepsopleiding te volgen. Enkele 
voorbeelden:
• Half jaar opleiding voor elektricien kost 30 euro p.p.
• 9 maanden  opleiding voor catering kost 50 euro p.p.
• Rijopleiding 23 euro p.p.
• Naaister 1 jaar opleiding 23 euro p.p.
• Kapster 6 maanden 28 euro p.p.

In deze enorme chaos helpt Zr. Miriam de jongeren één 
voor één om een ander bestaan op te bouwen. Een kleine 
eenvoudige vrouw die zoveel verandering teweeg brengt. 
Ieder van ons kan Zr. Miriam helpen om voor deze jongeren 
het verschil te maken. Zr. Miriam ziet de individuele mensen 
en laat zich niet afschrikken door de enorme nood van het 
totaal en maakt zo het verschil. Plekken van liefde en zorg 
waar iedereen er toe doet. 

Een bijdrage kunt u over
maken  naar: 
NL72RABO 0171 0800 84   
(R.K.  Parochie H. Lambertus 
o.v.v. “Vastenactie”).
Giften zijn aftrekbaar van de 
belasting.
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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 ge legenheid om in de kerk 
andere gemeente leden te ontmoeten. 
Voor de basisschoolleeftijd is er een 
kindernevendienst.

In de wijken zijn enkele gemeenteleden 
aanspreekpunt voor vragen en acti vi tei
ten. 
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 (ma en donderdag) 
        (	040-2842052

Kijk voor meer informatie op de site van 
de Bethlehemkerk: 
www.bethlehemkerkhelmond.nl

Bron: Trouw 11 november 2014

Vredesmars Helmond 21 
december
Door: Wim Hordijk
Op de zaterdag voor de Vierde Advents
zondag is de eerste vredesmars in de ge
schiedenis van Helmond gehouden. Hij 
werd georganiseerd door de werkgroep 
Christenen Moslims, ondersteund door 
drie geloofsgemeenschappen. Wij ver
zamelden ons die zaterdagmiddag bij de 
moskee in de Molenstraat. Onze route 
(of moet ik zeggen: Onze pelgrimsweg?) 
liep van de Moskee in de Molenstraat 
via onze “eigen” Bethlehemkerk naar de 
Lambertuskerk. Bij elke religieuze halte 
werden wij ontvangen met goede woor
den door iemand van die geloofsge
meenschap. Zo droeg Corine Beeuwkes, 
onze predikant, een prachtig toepasse
lijk gedicht voor in de hal van onze kerk.

Onze kerk was even een “schuilkerk” 
geworden. Het regende toen behoorlijk 
hard. Alsof de hemel ook meehuilde 
met de mensen om zoveel geweld op 
onze goede aarde. Een gastvrij dak was 
zeer welkom. 

Voor mij lag de waarde van deze tocht in 
twee dingen: 
1) De ontmoeting met medestrijders 
voor vrede. Het paste heel goed, dat 
ik met iemand sprak die een opleiding 
voor mediator volgt, een professionele 
vredesstichter tussen mensen en tussen 
(belangen)groepen. 
2) Het signaal, dat de drie geloofsge
meenschappen hebben gegeven aan de 
Helmondse bevolking: Samen wijzen wij 
geweld af als middel om wat voor doel 

dan ook te bereiken. Wij praten geweld 
ook niet goed met quasireligieuze argu
menten. Wapens worden niet gezegend. 
Ze worden bestreden met geestelijke 
wapens: Liefde en verzoening; èn de 
hoop, dat de zwaarden eens tot ploeg
zwaarden worden omgesmeed.Wij be
eindigden onze tocht in het Islamitisch 
ontmoetingscentrum in de Molenstraat, 
waar we op koffie en thee werden ge
trakteerd. Wat mij betreft was deze 
vredesmars het begin van een nieuwe 
traditie: Volgend jaar weer?!!!

KindopSchootdienst op 1 
maart a.s.
Een laagdrempelige dienst voor kin
deren van 08 jaar, waarin een mooi 
verhaal verteld en verbeeld wordt, 
muziek gemaakt en gezongen rondom 
een thema. Voor zondag 1 maart is het 
thema “Ik zie ik zie wat jij niet ziet” en 
staat het verhaal van de blinde Barti
meüs centraal. 
Kom je ook naar de Bethlehemkerk, 
Sperwerstraat2? Neem je broertje/
zusje, ouders, opa en oma mee! Van 
16.0016.30u.

Kruiswoorden in woord en 
muziek
Op Palmzondag 29 maart a.s. is er  in de 
Bethlehemkerk, Sperwerstraat 2, een 
muziekprogramma rondom de zeven 
kruiswoorden van Jezus.  ‘Die sieben 
letzten Worte Jesu Christi’ van Franz 
Joseph Haydn  zal door het Meierijs 
Kamerorkest  ten gehore gebracht wor
den;  afgewisseld door korte verhalen 
van verschillende sprekers. Zo zullen de 

kruiswoorden in woord en muziek klin
ken.
Dit muziekprogramma begint om 
15.30u. Toegang is gratis. Een gift is van 
harte welkom.
Voor meer info: 
zie www.bethlehemkerkhelmond.nl
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Kromme Steenweg 29 |  T. 0492-587000 |  www.theaterspeelhuis.nl |  info@theaterspeelhuis.nl

 facebook.com/theaterspeelhuis |   twitter.com/speelhuis

Elvis a tribute to the King
80th Anniversary Concert

Za 7 mrt / 20u15

Theater Therra
Kikker is jarig

Wo 4 mrt / 13u30

Ellen ten Damme
Thuis bij Ellen

Za 21 mrt / 20u15

De Bloeiende Maagden
Toen neuken nog gewoon was

Vr 20 mrt / 20u15

sph dierdonk gazet mrt15_sph  12-02-15  15:35  Pagina 1
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‘Al sinds 40 jaar het 
succesvolle fundament 
onder de lokale woning -
markt met een vernieuwende, 
creatieve en verfris sende 
kijk op woningpresentatie 
en verkoop! 
Onze dienstverlening staat als 
een huis en onze enthousiaste 
makelaars staan voor u klaar om 
ook uw woning te verkopen...! 
Laat u overtuigen van onze 
meerwaarde!’

Beatrixlaan 114 • Helmond€ 275.000,-- k.k

Laan door de Veste 46 • Helmond

Borchhoeve 4 • Helmond€ 299.500,-- k.k.

Wildenborchlaan 61 • Helmond

De Kalderman 28 • Helmond€ 199.000,-- k.k.

Korhoenderhof 44  • Helmond

NVM Open Huizen Dag en unieke Bieden-vanaf-Aktie!

Vooruitlopend op de NVM Open Huizen Dag van 28 maart a.s., waarbij u zelf geheel 
vrijblijvend een groot aantal woningen uit onze portefeuille tussen 11.00 en 15.00 uur 
zonder afspraak kunt bezichtigen, organiseren wij onze unieke ‘Bieden-vanaf-Aktie’! 

Dit houdt concreet in dat wij diverse woningen aanbieden met een 
‘Bieden-vanaf-Prijs’. Deze ‘Bieden-vanaf-Prijs’ geeft concreet aan vanaf welke prijs 
onze verkopers met u in gesprek willen raken over een eventuele verkoop. 

Houdt onze website www.woonplezier.nl de komende tijd dus goed in de gaten: hier 
komen de deelnemende woningen als eerste zichtbaar op te staan!

Alwin Greefkes, Makelaar

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

€ 315.000,-- k.k.
€ 182.500,-- k.k.

€ 180.000,-- k.k.

BIEDEN VANAF

BIEDEN VANAF

BIEDEN VANAF

BIEDEN VANAF

BIEDEN VANAF

BIEDEN VANAF
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