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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
Opbouwwerker LEVgroep (06 14871295
Ziekenhuis Elkerliek (595555

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

Centrale Huisartsen Post 
(alleen spoed) (0900 - 8861 

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.nl
Adres:  Ockenburghpark 78,

5709ML Helmond,
Secretariaat:

secretariaatwijkvereniging@dierdonk.nl
Wijkraad:

www.dierdonk.nl
Secretariaat: 

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

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

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

GFT & PLASTIC: Ma. 4 en 18 mei.
RESTAFVAL:  Ma. 11, en Za. 23 mei.
OPHALEN OUD PAPIER: 
Ma. 4 en 18 mei ten westen en  
wo. 6 en 20 mei ten oosten van 
de Dierdonklaan. 

Knutselclub
Secretariaat en inschrijving leden:
Heidi Swinkels (515221.
De fotoclub van Dierdonk
www.fotodier.nl
david_otten@hotmail.com
(06-20673277

informatie : Edwin Augustijn
Wilgenroosbeek 13,
Edwin@OSDierdonk.nl

Scouting Paulus Helmond-oost / Dierdonk
Blokhut: Bakelsedijk 208,
5703 JH Helmond.
Info: P. Sanders, (542730
Wethouder Hamacherplein 14
Gezellig bridgen bij “One Down”.
In Parkzicht op maandagavonden.
Mevr. W. Nourredine (524889,
www.nbbclubsites.nl/club/30014
Liedertafel ’t Akkoordje
Mevr. J. Nooijen (06 26991756
info: pr@akkoordje.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
Informatie:
tafeltennis.dierdonk@yahoo.it
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Mei, vele vrije dagen
Slenterend over de Oranje Slingermarkt 
doe ik de inspiratie op voor dit voorwoord. 
Probeert u elke maand maar weer eens 
iets te schrijven wat nieuw, verlichtend, 
informatief en … pakkend is. 

Soms krijgen we terugkoppeling over 
een onderwerp wat in de Gazet staat. 
Deze keer ging het over de voorpagina. 
Een bewoonster van Dierdonk  herkende 
de molen, gemaakt door haar opa Frans 
Verbiest. Hij is inmiddels 84 jaar en res-
taureert nog steeds molens die hij destijds 
gemaakt heeft. Wij zullen trachten daar 
een keer een artikel aan te wijden.

Maar voor u ligt hij dan weer, de Gazet 
voor de maand mei. De meeste van u ge-
nieten mogelijk van een voorjaarsvakantie 
en lezen de Gazet dus later. Het voorjaar 
zit in de lucht, of misschien beter gezegd, 
in elk geval op het water. Tussen het “ra-
zende” verkeer op de Dierdonklaan, deze 
keer (nog) geen zwanen, maar midden op 
het water een Waterhoen met pril leven. 
Verderop in deze Gazet leest u ook hoe 
Dierdonk de ooievaars gaat helpen een 
nest te bouwen.

De liefhebbers van muziek en zang kun-
nen vanaf 3 mei weer terecht voor de 
geliefde Carat concerten in de Warande 
en fietsliefhebbers kunnen op deze dag 
het rondje Helmond fietsen. 

Meimaand, ook wel Mariamaand ge-
noemd, een maand met veel feestdagen. 
Ook een dag om te herdenken. Op 4 mei is 
het 70 jaar geleden dat Nederland bevrijd 
werd, 70 jaar vrijheid en dat is niet vanzelf-
sprekend, kijk maar verder in de wereld. 
4 mei, een dag dus om te gedenken, de 
slachtoffers, en allen die sinds die tijd hun 
leven voor ons vaderland gegeven hebben 
om de vrijheid te handhaven waar ook ter 
wereld.

Dan komt de dag om te feesten, 5 mei.  
Rondom dit thema zijn allerlei festivitei-
ten georganiseerd, zoals bij de Stichting 
Draaiorgels Helmond. En of het niet op 
kan, op 10 mei worden alle moeders 
weer lekker verwend. Verder hebben we 
dan deze maand nog Hemelvaartsdag op 
donderdag 14 mei en Pinksteren op 24 en 
25 mei. Al met al een maand goed gevuld 
met vrije dagen, het lijkt wel of er geen 
dagen overblijven om te werken.

Maar dit geeft wel veel tijd om deze 
Gazet te lezen, met een verslag van het 
Lighthousekoor, waarin 9 Dierdonkers 
meezingen, het Dierdonkkoor DiDoKo, en 
ook over ’t Akkoordje wordt geschreven. 
Verder laat Maskerade weten hoe het 
vergaan is met “de Ideale echtgenoot” en 
het IVN hoe de paaswandeling geweest is.

De stichting Dierdonkdagen kiest een an-
der concept, en Parkzicht vraagt net als wij 
van de redactie vrijwilligers. Ik kan alle za-
ken verder hier nog wel opsommen, maar 
lees het zelf maar. Iedereen die artikelen 
heeft aangeleverd weer hartelijk dank 
zodat onze lezers weer veel leesplezier 
hebben.

Ik wens iedereen een fijne voorjaarsvaka-
natie en natuurlijk weer veel leesplezier 
met de Mei editie van de Gazet.
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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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dit doe ik voor u.
Kleding vermaken herstellen

repareren etc. etc.
Ger van Hout

Gedipl. coupeuse/costumière
g.hout9@upcmail.nl

Nieuwveld 88. Helmond
tel. 0492-533074
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~APPLAUSE PRODUCTIONS~
 Arcenlaan 22, 5709 RA, Helmond, 0492-556531, 06-13428098

www.apverhuur.nl
"ALLES VOOR EEN COMPLEET FEEST TEGEN ZEER SCHERPE PRIJZEN"

Zomaar een greep uit ons grote assortiment……

3,5 meter: €.35 / 4,5 meter: €.45

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

Tenten, Statafels, Tafels, Stoelen, Barkrukken, Verlichting, Bestek, Serviesgoed, Glaswerk, Manden,

Warmhoud, Rode Lopers, Afzetpaaltjes/-Koorden, Marktkramen, Opblaasbare Abrahams & Sarah's,
Springkussens, Skytubes, Serveerschalen, Verwarming, Decoratie, Verkoop, Koffie & Thee, etc., etc.

Guasha therapie
Zeer effectief bij talloze chronische pijn- 

en/of vermoeidheidsklachten.
Oa. Migraine, RSI, Fibromyalgie, rug-, nek- en 
schouderklachten, burn-out, stofwisselings-

klachten, astma, stress en zenuwpijnen!

De Guasha behandeling, waarbij gebruik gemaakt 
wordt van oa. Jaden en hoornen instrumenten, 

activeert de zelf helende kracht van het lichaam. 
Het heft blokkades van zowel lichamelijke als 

emotionele aard binnen zeer korte tijd op.

Voor meer informatie of voor het maken van een 
afspraak kunt u terecht bij:

 
Karine Wirjosemito                    Mariëtte de Nes
   www.nammua.nl           www.praktijkmariettedenes.nl 
      06 41234701                    06 46691434

- Advertenties Gazet van Dierdonk mei 2015.indd   4 24-4-2015   23:37:07



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:  14 mei

Volgende verschijningsdatum rond: 
 29 mei

C O L O F O N   G A Z E T
15e jaargang nr. 5– Editie mei 2015
Verschijnt 11x  per jaar
Huis-aan-huis in Dierdonk.
Oplage 1.800 stuks.
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Frank Smits
Jos v.d. Eijnden
Sylvia Neve
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Ray Nicholson
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De Gazet is een uitgave van de 
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Voorzitter: Vacant
Secretaris: Jan van Duren
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Op zaterdag 14 maart heeft oecumenisch koor Lighthouse uit 
Helmond samen met in totaal elf middenkoren deelgenomen 
aan het nationale middenkorenfestival in Scheveningen. 
Sinds 2004 is er elke twee jaar een middenkorenfestival. 
Koren met leden tussen de 26 en 60 jaar ontmoeten elkaar 
in een ontspannen sfeer. Om te luisteren. Om inspiratie op te 
doen. Elkaar te ontmoeten en om de competitie met elkaar 
aan te gaan.

Dit jaar was het festival georganiseerd in de prachtige 
Antonius Abt kerk te Scheveningen. Het deelnemersveld was 
tot nu toe nog nooit zo groot geweest. Lighthouse wat al sinds 
1983 bestaat, deed voor de eerste keer mee met dit festival.
Het thema van dit jaar was: “Laetare” wat verheugd u 
betekend.
Lighthouse bracht onder de zeer muzikale en gedreven 
dirigent en tevens pianist c.q. organist Arjan Mooij een viertal 
liederen ten gehore. Naast een inzinglied, een themalied een 
vrij lied was er ook nog een verplicht lied. Ligthouse had uit 
de drie verplichte werken het lied “In vuur en vlam”, tekst C. 
Remmers en muziek A. Arens gekozen. In totaal zongen acht 
van de elf koren dit lied.  
De opening van Ligthouse was tot ieders verrassing niet 
voor bij het prachtige altaar maar achterin boven bij het 
monumentale orgel uit 1928 waar we “Rejoice in the lord 
alway” als themalied, de toeschouwers een visitekaartje 
afgaven. Met ontzettend veel enthousiasme hebben we de 
overige drie liederen daarna voor een volle kerk gezongen.
Het applaus denderde  na afloop van ons miniconcertje de 
kerk door. 

Om 16:00 uur hoorde we van de jury dat we na een geweldig 
jurycommentaar met alleen maar achten, negens en zelfs 
een tien voor de interpretatie van het verplichte nummer, als 
enige koor hebben we de 10 hierop gescoord, dat we tweede 
waren geworden na Connection uit Den Haag. Bij het uitreiken 
van de beker werden we geroemd om onze zelfverzekerdheid, 
onze open zanghouding richting kerk en jury. De jury gaf aan 
dat wij hun alle hoeken en gaten van de kerk hadden laten 
zien. Ook werd onze dirigent en pianist extra genoemd voor 
zijn bijzondere prestaties.
Na afloop zijn we in Scheveningen lekker gaan eten om deze 
tweede plaats te vieren.

We kijken nu al uit naar de ontmoeting over twee jaar. 
Ondertussen blijven we optredens verzorgen aan kerkdiensten 
in Helmond en omgeving, soms ook tot buiten deze regio. En 
in 2013 ter gelegenheid van ons 30 jubileum zelfs in Londen. 
Meer informatie kunt u vinden op onze website: http://www.
koorlighthouse.nl
Graag zouden wij onze koor nog met een aantal mannen 
willen versterken zowel bas als tenor. Heeft u inmiddels 
belangstelling gekregen en kunt u een aardig nootje zingen 
kom dan eens vrijblijvend kijken op woensdagavond tussen 
20:00 en 22:00 uur wanneer wij wekelijks repeteren in de 
Bethlehemkerk, Sperwerstraat 2 in Helmond.

Lighthouse tweede op middenkorenfestival
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De provincie is gestart met 
het voorbereiden van een 
aanbesteding van het busvervoer 
voor de regio Zuidoost-Brabant. 
Vorig jaar heeft de provincie 
het busvervoer in Oost- en 
West-Brabant al aanbesteed, 
maar nu is de regio Zuidoost-
Brabant (Helmond, Eindhoven en 
omliggende gemeenten) aan de 
beurt. Aangezien het busvervoer 
een wezenlijk onderdeel vormt 

van een optimaal openbaar vervoerssysteem is het voor D66 
Helmond van belang dat dit ook in Helmond goed geregeld blijft.

Echter, voordat duidelijk wordt waaraan de nieuwe 
vervoerder moet voldoen om de aanbesteding te winnen, 
wordt het ontwerp van het Programma van Eisen ter inzage 
gelegd. Iedereen kan tot en met 18 mei 2015 reageren op 
het ontwerp, dus ook u als inwoner van Dierdonk. Voor 
Helmond is het bijzonder interessant dat in het ontwerp staat 
beschreven, dat de vervoerder een maatwerkoplossing voor 
Helmond moet presenteren. Gezien de beperkte vervoervraag 
op de stadslijnen in Helmond overweegt de Provincie over te 
gaan naar andere maatwerkoplossingen die passen binnen 
het beschikbare budget. Daarnaast is deze aanbesteding van 
belang, omdat het hier gaat over een aanbesteding van een 
periode van 10 jaar. Hierdoor zijn de keuzes die nu gemaakt 
worden van grote invloed op onze toekomstige busvervoer.
Voor D66 Helmond is het belangrijk dat de trein, bus, taxi 

en de (OV)-fiets samen zorgen voor een aantrekkelijk, snel, 
hoogfrequent en eenvoudig toegankelijk vervoerssysteem. 
Goed openbaar vervoer is namelijk meer dan een 
verzameling van lijnen, maar het is een systeem dat op 
elkaar moet aansluiten. Daarnaast zien wij graag dat alle 
wijken in Helmond goed bereikbaar zijn met het OV, dus 
ook de wijk Dierdonk. Er moet ingezet worden op slimme 
mobiliteitsoplossingen. Hierbij kunnen kleinere, oproepbare 
(buurt)busjes een uitkomst bieden. Ook door in te zetten op 
innovatie, bijvoorbeeld door middel van een mobiele app, kun 
je verschillende busverbindingen optimaliseren. Verder moet 
naar onze mening worden ingezet op schoner busvervoer.

Voor Helmond, en zeker ook voor Dierdonk, wordt het 
dus nog spannend op welke manier het busvervoer wordt 
vormgegeven vanaf 11 december 2016. Het zou zomaar 
kunnen zijn dat de grote lijnbussen in Helmond verdwijnen. 
Maar voordat de bussen volgens een nieuwe dienstregeling 
gaan rijden zal de aanbesteding dus nog plaatsvinden. 
Uiteindelijk is het aan de Provincie om te kiezen welke 
vervoerder de aanbesteding wint.
Mocht je opmerkingen hebben ten aanzien van het 
ontwerpplan, dan is het belangrijk dat je vóór 19 mei een reactie 
bij de Provincie indient (via OVaanbesteding@brabant.nl) 
of één van de raadsleden van Helmond benadert. Zodra de  
aanbesteding in volle gang is, is een wijziging van het pakket 
lastig. Dus mocht je een reactie willen geven op het Ontwerp 
Programma, dan horen wij dat graag!

Jochem van den Bogaard
jochem.vandenbogaard@d66helmond.nl

Stilte voor de storm?

Aanbesteding busvervoer Helmond: 
belangrijke keuzes voor de toekomst

Op het politieke vlak is het 
betrekkelijk rustig op dit 
moment. Na de provinciale 
verkiezingen waarbij het er nu 
naar uitziet dat VVD, CDA en 
wellicht de SP wederom een 
coalitie gaan vormen en hun 
beleid van de afgelopen jaren 
kunnen voortzetten, zijn alle 
pijlen weer op de gemeentelijke 
politiek gericht. De laatste 
raadsvergadering was niet echt 

boeiend te noemen behalve het agendapunt leges voor 
gastouderschap. De raad had in al haar wijsheid afgelopen 
november bij de begrotingsbehandeling besloten om in 
meerderheid  een amendement aan te nemen om die leges 
te herzien, niet beseffend dat daarmee gelijk een gat in de tot 
dan toe sluitende begroting werd geschoten. Gelukkig ging 
het maar om Euro 18.000,- wat nu voor 1 jaar uit Onvoorzien 
Incidenteel wordt gedekt. In mijn ogen een teken voor de 
coalitiepartijen om bij de aanstaande voorjaarsnota waarbij 

de piketpalen voor de begroting van 2016 worden geslagen 
extra goed op te letten en de rijen te sluiten. Immers zij 
zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor een sluitende 
begroting en meerjarenbegroting samen met het college van 
Burgemeester en Wethouders die dat moeten uitvoeren. 
Alom wordt een bedrag genoemd van ongeveer 10 miljoen 
Euro die structureel extra bezuinigd moeten worden. Mijn 
ervaring leert dat dat bedrag wel eens hoger zou kunnen 
uitvallen en niet zo’n beetje ook. Daar waar aan de horizon 
van de crisis het einde daarvan gloort, daar verkeren de 
financiën van de gemeente nog in zwaar weer. Alle hens aan 
dek om het schip drijvende te houden en ervoor te zorgen 
dat deze mooie stad niet onder het artikel 12-regime van de 
provincie komt te vervallen. Dat zou een ramp zijn.

Joan Damen
joandamen@upcmail.nl
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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

Indische massage
40 minuten voor € 20,00

April en Mei 2015
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Ronald legt een examen biologie af.

De laatste vraag luidt: `Van welke
vogel zijn de pootjes die u op deze
foto te zien krijgt?` 
Hij weet het niet en de leraar zegt
dat hij kan gaan.
Voor Ronald het lokaal verlaat,
vraagt de leraar: `Hoe was uw
naam ook alweer?` 
Ronald trekt zijn broekspijp op,
toont zijn been en zegt:
`Raad eens!`

Raad eens!
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Mei, de mooiste maand van het jaar! De natuur toont haar 
mooiste pracht. Planten groeien, bloemen bloeien en vogels 
voeden hun net geboren kroost.
Terwijl ik dit zit te schrijven bedenk ik een raadsel: Wanneer 
wordt een vogel geboren? Is dat op het moment dat de 
moeder haar ei legt of is het als het jong de schaal van het ei 
kapot pikt? 
Ik ben benieuwd wie het antwoord op die vraag weet en of 
iedereen het er dan mee eens is.
Op zich is het antwoord op deze vraag niet zo belangrijk. 
Belangrijker is dat we ons verwonderen over de schoonheid 
van de natuur en van het leven. Bekijk de bloemen: Hun 
schitterende tooi lokt de insecten. En dit met slechts één 
doel. Zorgen dat de soort blijft bestaan.
Al die schoonheid is dus niet voor of van ons, maar is gericht 
op het levend organisme zelf.
En wij onderscheiden ons niet van dit principe. Het gaat niet 
om onszelf, maar over ons als soort. Het is daarom verstandig 
om te genieten van het leven en van de aandacht en zorg die 
we aan elkaar schenken.
MoetNiks start nu haar zomeractiviteiten. We gaan van 
binnen naar buiten. En daar hebben we ons programma op 
aangepast.

Hieronder treft u de planning van alle zomeractiviteiten aan. 
Maak uw keuze en noteer de data in uw agenda.

Woensdag 6 mei 10:00 uur starten we met de wekelijkse 
petanque spelen op de Jeu de Boules banen, die op de 
promenade van Dierdonk liggen. Iedereen kan daar aan 
meedoen.

Dinsdag 12 mei 08:15 uur vertrekken we naar Luik en Blegney. 
We verkennen de stad Luik en gaan daarna naar Blegney, 
alwaar we de UNESCO-mijn bezoeken. Voor de liefhebbers 
biedt dit een unieke kans om kennis te maken met het 
ondergrondse mijnwerk. Voor degenen die liever met beide 
benen op de grond blijven, hebben we onder leiding van een 
gids een bezoek aan het mijnmuseum en een film over de 
ondergrondse werkzaamheden geregeld.
Dit belooft een unieke dag te worden: In heel West-Europa is 
nergens de gelegenheid om op deze manier kennis te nemen 
van de mijnbouw. Dat is ook de reden dat de UNESCO de mijn 
als cultureel erfgoed heeft aangewezen.
Op het moment van dit schrijven zijn er nog enkele plaatsen 
beschikbaar. Als u vergeten bent om zich op te geven en toch 
nog graag mee zou willen, is het de moeite waard om even te 
bellen naar Jeanne de Jong, tel.nr: 512.516.

Dinsdag 2 juni 10:00 uur, eerste fietstocht met aansluitend 
de lunch in de Praktijkschool. U kunt zich tot 18 mei opgeven 
voor de lunch. U belt Jeanne de Jong, tel. nr: 512.516, uiterlijk 
op 18 mei. U rekent de lunch en de drankjes zelf af. De fietsers 
vertrekken om 10:00 uur vanaf Albert Heijn. Degenen die 
alleen maar willen lunchen verzamelen om 11:50 uur bij de 
ingang Straakvense Bosdijk en wachten daar op de fietsers.

Donderdag 2 juli Eat and Bike tocht, de voorbereidingen zijn in 
volle gang. Het belooft weer echt de moeite waard te worden. 
Er wordt met betrekking tot de lengte van te fietsen tocht 
rekening gehouden met het feit dat van sommige deelnemers 
de conditie ietwat afgenomen is. Noteer deze datum alvast in 
uw agenda. Nadere bijzonderheden kunt u lezen in de Gazet 
van juni.

Moet Niks mededelingen

Datum of Periode Activiteit Plaats Toelichting 
Elke woensdag vanaf 6 
mei t/m 7 oktober Jeu de Boules Jeu de Boules banen op 

Promenade bij Parkzicht Aanvang: 10:00 uur 

Dinsdag 12 mei Bustocht  Luik/Blegney Vertrek: Parkeerterrein 
Albert Heijn Bus vertrekt 08:30 

Dinsdag 2 juni Eerste fietstocht Vertrek: Parkeerterrein 
Albert Heijn

Vertrektijd: 10:00 uur Aansluitend lunch 
in de Praktijkschool Opgeven zie Gazet

Dinsdag 7 juli Dagfietstocht “Eat and Bike” Vertrek: Parkeerterrein 
Albert Heijn Zie Gazet van juni 

Woensdag 15 juli Jeu de Boules Toernooi  
Aansluitend Barbecue

Jeu de Boules banen op 
Promenade bij Parkzicht 
Barbecue in Parkzicht

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

Dinsdag 11 augustus Tweede fietstocht Vertrek: Parkeerterrein 
Albert Heijn Vertrektijd: 10:00 uur 

Dinsdag  8 september Derde fietstocht Vertrek: Parkeerterrein 
Albert Heijn Vertrektijd: 10:00 uur 

Dinsdag 22 september Excursie Nadere informatie Zie Gazet september
Donderdag 1 oktober Eerste Inloop en computercafé In Parkzicht Van 10:00 uur tot 12:00 uur

Woensdag 7 oktober Laatste speeldag Jeu de Boules Jeu de Boules banen op 
Promenade bij Parkzicht Aanvang: 10:00 uur 

Woensdag 14 oktober Start Koersbalseizoen Parkzicht Aanvang 10:00 uur

Contactpersonen:
Carel   
Jeanne en Hans   
Peter 

tel: 512 548 
tel: 512 516  
tel: 518 564 
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Afgelopen jaren heb ik enkele stukjes in de Gazet geschreven 
over natuurfotografie. In 2011 ging het over natuurfotografie 
in zijn algemeenheid waarbij allerlei technische aspecten van 
deze tak van fotografie werden belicht om vervolgens in te 
zoomen op vogelfotografie en daarna werd nog een artikel 
gewijd aan macro-fotografie.

Nadat de laatste tijd stukjes zijn verschenen waarin clubleden 
van Fotodier werden geïnterviewd hebben we als club 
besloten om weer terug te keren naar het oude concept en 
is mij gevraagd de verzorging van de fotopagina’s voor mijn 
rekening te nemen. 

Ik wil dit keer niet teveel uitweiden over technische zaken of 
een specifieke vorm van fotografie, maar u vooral beelden 
laten zien die ik gemaakt heb van vogels in de lente, aangevuld 
met wat korte informatie over waar en hoe deze foto’s tot 
stand zijn gekomen. Ik hoop dat dit, na de lange winterperiode 
met nat en donker weer, bij u ook een beetje het lentegevoel 
oproept. 

Ad van Duren

Foto gemaakt aan de rand van de Groote Peel.
Zingende blauwborst in de Peel.

Roodborsttapuit in het fluitenkruid. 

Kluut met jongen op Texel.

Jonge kleine plevier in de pioniersvegetatie op een 
industrieterrein in Noord-Limburg.

Ad van Duren: Natuurfotografie
Wil je meer weten over onze club kijk dan 
op onze website www.fotodier.nl of mail 
naar david_otten@hotmailmail.com
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Roodborstje in een schermbloemige in een 
natuurgebiedje bij Venray.

Grutto in polder Arkemheen, foto genomen vanaf laag 
standpunt

Synchroon foeragerende kluten op Texel

Vrouwtje grote bonte specht met jong, foto genomen in onze 
achtertuin.

Zanglijster tussen de madeliefjes ergens op een camping in 
Overijssel.

Roepende grutto, symbool van onze weidevogels
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NIEUW!!!

Nu ook online

bestellen!

Vanaf nu bestelt u

makkelijk en snel uw 

nieuwe vouwgordijnen op 

enjoyvouwgordijnen.nl

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

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

Konings
voor Verf en Behang

Korting op voorraad behangAltijd

 25%
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Betaalbaar huren in
centrum Helmond...

Representatieve locatie
Flexibel huren
Monumentale kantoorvilla
Compleet gemeubileerde ruimtes
Presentatieruimte beschikbaar
Direct beschikbaar

Kijk voor informatie op:
www.egmondbeheer.nl
Of bel 0492 - 33 81 40

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

Verse asperges,
ook geschild en verpakt

aardbeien en eieren

ook versautomaat
van 8.00 tot 22.00 uur
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Goed geregeld 
sinds 1982!

Advies & Administratiekantoor

Kanaaldijk N.W. 83b
5707 LC Helmond

info@adcomp.nl
www.adcomp.nl 0492-54 55 75

BOEKHOUDING / BELASTINGAANGIFTEN /
ADVIEZEN

•Voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf
•Voor startende ondernemers
•Voor particulieren (o.a. aangifte inkomstenbelasting)
•Specialist in Engelse Limited

Frank Smits
Schovenhorstweide 1
5709 SG  Helmond
 0492-517210     06-40980106
 advertenties@dierdonk.org
K.v.K nummer 171109595
IBAN NL20IBAN NL20 ABNA 0527 4680 61  

Gazet van Dierdonk
advertenties

Voor informatie
neem vrijblijvend
contact op met:
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Tafeltennis Dierdonk 
is een activiteit van 
de wijkvereniging. Wij 
zijn op 6 mei 2014 van 

start gegaan, inmiddels hebben wij 5 tafels en een groep 
volwassen tafeltennissers die op dinsdagavond in de 
gymzaal trainen. 

Een lang gekoesterde wens is uitgekomen. We hebben een 
activiteit voor de kinderen!

Jongens en meisjes vanaf groep 3 zijn van harte welkom 
om aan te sluiten. Wij zijn op 9 april gestart. Wij trainen 
op donderdag van 18:30 tot 19:30 uur in de gymzaal. De 
bedoeling is dat we na verloop van tijd ook een interne 
competitie gaan organiseren op de donderdagavond.
Simona Sampers-Castagnoli gaat de trainingen begeleiden. 
Als er voldoende animo is, gaan wij een door de NTTB 
gecertificeerde trainer inschakelen. 

Eerste 3 proeflessen gratis, vervolgens strippenkaart (€ 1,50 
per keer voor leden van de wijkvereniging/ strippenkaarten 
van 15; niet-leden € 2,00 per keer).
Eerste donderdagavond van de maand gratis inloopavond 
voor de jeugd met een toernooi! 

Benodigdheden: binnen-gymschoenen, op lange termijn een 
tafeltennisbatje (ca. 25€, ITTF goedgekeurd en rubbers in 
goede toestand om effect te kunnen geven).

Voor informatie en inschrijvingen 
https://www.facebook.com/groups/tafeltennis.dierdonk.helmond/ 
Simona Sampers-Castagnoli  tafeltennis.dierdonk@yahoo.it 

Jeugdactiviteit 9 april van start gegaan!

Maskerade speelde Een Ideale Echtgenoot
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Ooievaarsnestgelegenheid Bakelse Beemden
Wijkbewoners hebben een initiatief bij de Wijkraad van 
Dierdonk ingebracht voor het plaatsen van ooievaarsbroed- 
gelegenheid. Het gaat in dit geval over twee palen met daarop 
een plateau voor de nestgelegenheid. Vanwaar dit initiatief? 
De reden was dat er de laatste jaren foeragerende ooievaars 
zijn waargenomen, (zie foto hier onder) daar komt nog bij dat 
het gebied zich uitstekend leent voor deze vogelsoort en dat 
zeker gezien de huidige aanpassing van het gebied.  

Het gebied van de Bakelse Aa wordt aangepast en geschikt 
gemaakt om bij overvloedige regenval het extreme overschot 
aan hemelwater gedurende enige tijd op te kunnen vangen. 
Bijkomend voordeel het gebied zal na de aanpassing aan-
trek kelijker zijn voor zowel mens als dier met mogelijk in de 
toekomst ook nog eens jonge ooievaars als resultaat. De 
wijkraad vond het een uitstekend initiatief en heeft de vraag 
dan ook onder de aandacht gebracht van de Gemeente 
Helmond en natuurlijk hebben we ook het Waterschap Aa & 
Maas op de hoogte gebracht van het initiatief, beide instanties 
stonden positief tegenover het idee.

Maar ja dan komt het, hoe financier je zulk een project? 
Nou ook daar is een prettige oplossing voor gevonden. De 
Rabobank uit Helmond sponsort een flink bedrag en de 
Gemeente Helmond neemt een gelijksoortig bedrag voor 
haar rekening. Daarnaast is ook de OSD uit onze wijk en de 

Wijkvereniging gevraagd een financiële bijdrage te leveren en 
beide instellingen hebben toegezegd daarvoor open te staan. 
Intussen is het zo dat de Ondernemers Sociëteit Dierdonk een 
concreet bedrag heeft toegezegd waardoor het project zeker 
uit gevoerd zal gaan worden. De wijkraad heeft toegezegd 
voor het ontbrekende deel en voor het onderhoud in de 
eerste vijf jaren garant te staan.

De planning terzake van de plaatsing van de nestpalen is 
gesteld op medio april 2015 en geschiedt onder de regie van 
de Gemeente Helmond.
Dit deel van het Project Herinrichting Bakelse Aa verkeert nu 
in een afrondende fase, het bos wat ook binnen het gebied 
is gelegen moet nog worden ontwikkeld. Het is de bedoeling 
om de oplevering van het project te laten plaats vinden in de 
zomerperiode gedacht wordt aan de 2de helft van de maand 
juni, omdat we dan de weergoden mogelijk aan onze zijde 
hebben. 

Vragen over het project waterberging De Bakelse-Beemden 
kunt u stellen aan het Waterschap Aa en Maas in de persoon 
van: Mevr. I. Rijkers, WB Projectleider G&I,  T: +31 73 6158269 
en  M: +31 620844541,  E: irijkers@aaenmaas.nl,  wanneer 
u informatie wilt bekomen over de ooievaarsnesten dan 
kan dat via het secretariaat van de wijkraad Dierdonk 
secretariaatwijkraad@dierdonk.nl t.n.v. René van Lierop.
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Beste Wijkbewoners

Jeu de boules banen 
in Dierdonk

Telefooncirkel Dierdonk

Elk jaar in de maand mei gaan een aantal wijkbewoners met 
veel plezier het jeu de boules spelen boven op de promenade 
in Dierdonk.
Elk jaar zorgden diverse spelers dat de ruimte op en rondom 
deze banen weer schoon en zoveel mogelijk onkruid-vrij zijn.
Echter, de jeu de boules banen zijn in de loop van de tijd 
behoorlijk scheef geworden en erg hard door de leem in de 
grond waardoor het moeilijk schoon te maken is en er niet 
echt fijn gespeeld kan worden. Ook het onkruid wieden is 
voor de spelers -gezien de leeftijd- een te zware klus aan het 
worden.

Daarom deze oproep: 
Welke wijkbewoner zouden kunnen en willen helpen met het 
onkruidvrij maken van de jeu de boules banen  en de ruimte 
rondom deze banen en wie kan helpen om de banen weer 
waterpas te maken zodat er weer echt goed gespeeld kan 
worden?

De ruimte op de promenade en bij de jeu de boules banen 
wordt niet alleen gebruikt door de spelers van het jeu de 
boulesspel maar ook zeer veel door jongeren uit onze wijk als 
ontmoetingsplek.
Daarom óók een vriendelijke oproep aan de jeugd van Dier-
donk: kom helpen want dan is jullie ontmoetingsplek ook 
weer in orde! 
secretariaatwijkraad@dierdonk.nl

Onze wijk bestaat ongeveer 20 jaar. 
Een mooie wijk waar we als bewoner 
willen en kunnen genieten. We zien de 
ontwikkeling van de Beemden en Bakelse 
AA, waar we straks kunnen wandelen en 

genieten van de natuur. De projecten die opgestart worden 
door initiatieven van wijk bewoners zoals de preventiebuurt 
“Veengeul”, de Zorgzame Wijk Dierdonk, en de buurtbus. 
Maar we zien ook minder goede dingen zoals onderhoud, 
onveiligheid en vooral deze twee zaken vragen om aandacht 
van ons allemaal. Gezien de bezuinigingen die de gemeente 
heeft aangekondigd, zullen wij als bewoner van onze wijk de 
handen ineen moeten slaan om verpaupering tegen te gaan. 
Neem bijvoorbeeld de onoverzichtelijkheid in voortuinen 
op kruisingen, waar het groen te hoog en te dicht groeit en 
gevaarlijke situatie kunnen veroorzaken. De promonade dat 
niet wordt onderhouden, veel onkruid, losse planken, een jeu 
de boules baan die om onderhoud vraagt. Wij als bewoners 
moeten onze handen ineen slaan om samen te zorgen dat 
onze wijk mooi en zuiver blijft. Ik hoor u al denken “dat is toch 
het werk van de gemeente”? De gemeente Helmond denkt 
heus wel mee om het onderhoud te stimuleren, maar er 
wordt meer dan vroeger actie en ondersteuning gevraagd van 
de wijkbewoner. Daarom willen wij starten met het eerste 
verzoek wat u hieronder leest.
Hebt u tijd om de handen uit te mouwen te steken en te 
helpen om onderstaande oproep als eerste te realiseren? 
Meldt u dan aan via secretariaatwijkraad@dierdonk.nl

Uit de enquête die eind vorig jaar onder de naam Zorg Samen 
Wijk Dierdonk is gehouden, bleek dat er een behoorlijk aantal 
oudere éénpersoons huishoudens zijn.

Enkelen ervan gaven aan een telefooncirkel als belangrijk 
hulpmiddel te beschouwen. Dat is ook logisch. Denk u eens 
in dat er in huis iets gebeurt waardoor u bijvoorbeeld valt of 
doodziek in bed ligt en niet meer bij de telefoon of voordeur 
kunt komen.
Als dan ook nog uw kinderen ver weg wonen en u niet elke 
dag bezoek krijgt is het heel goed denkbaar dat u dagen 
hulpeloos ligt te wachten op wat er gebeuren gaat. 
Wie bekruipt niet een gevoel van afschuw als u in de krant 
leest dat iemand na weken of zelfs maanden in huis dood 
aangetroffen wordt. Zoiets wens je niemand toe! En toch 
gebeurt het regelmatig.

Er zijn twee methoden om zo’n situatie te voorkomen. 
U kunt zich aansluiten bij een alarmdienst waarbij u een klein 
drukknopje krijgt dat u steeds bij u houdt en waarop u drukt 
als u hulp nodig hebt.
Een andere methode is om u aan te sluiten bij een 
telefooncirkel. U wordt dan elke dag op een vast moment 
gebeld en u belt zelf de volgende deelnemer aan de 
telefooncirkel. Als die niet te bereiken is, waarschuwt u het 
coördinatiepunt.
Beide methodes hebben hun eigen voor- en nadeel. Via een 
alarmcentrale kunt u eventuele hulp zelf op elk moment 
inroepen, tenminste als u het drukknopje binnen bereik 
houdt. Helaas vinden veel mensen dat hinderlijke en denken 
dat het ook werkt als ze het knopje op het nachtkastje leggen.

Bij de telefooncirkel wordt u gebeld en ontstaat er een 
alarmsituatie als u niet opneemt. Het nadeel is dat er maar 
één controlepunt per dag is. Een voordeel is dat u elke dag 
een contactmoment hebt. Dat kan een belangrijk hulpmiddel 
zijn als u wat eenzamer bent.

De telefooncirkel is een initiatief van de werkgroep Zorg 
Samen Wijk Dierdonk, in samenwerking met de Wijkraad 
Dierdonk. De coördinatie van  Telefooncirkel Dierdonk ligt in 
handen van Mevrouw Martha Giesbers, telefoon 513.338.
Belangstellenden kunnen bij haar nadere informatie krijgen.

Elke woensdagmiddag is Parkzicht van 
2 uur tot 5 uur open.

U kunt binnenlopen voor een praatje, een 
spelletje, te hobbyen of om wat te drinken.

Dit is een initiatief van Sociaal Cultureel Centrum 
Parkzicht en de Wijkraad Dierdonk, om een 
invulling te geven aan één van de in de onlangs 

gehouden enquête geuite wensen 
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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   10:32:03Van 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.
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Jantje (4) zit gefacineerd naar zijn
moeder te kijken, terwijl ze een
schoonheidsmasker aanbrengt.

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

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

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

Schoonheid
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Voor de zevende 
keer werd dit 
festival gehouden 
in de Schatberg in 
Sevenum. De eerste, 
toen nog Sea Song 

Challenge festival  was ter gelegenheid van het tweede 
lustrum van Shantygroep de Maashave uit Grubbenvorst.

Doel van dit festival is een heel weekeind met een aantal 
koren (dit jaar waren het er 28) het zingen promoten, in de 
breedste zin van het woord.

Er waren shantykoren, popkoren, smart lappenkoren, wereld
muziekkoren, dameskoren, operettekoren, mannen koren, 
etc. Dit jaar dus ook voor het eerst Dierdonkkoor Didoko !

Toen we zaterdagmiddag 14 maart aankwamen, was het al 
druk. We werden ontvangen met koffie en Limburgse vlaai. 
Ons eerste optreden was in de foyer, hier zongen we oa: 
Zwartwit, Live and Let Die, Alles Wat Ademt en The Other 
Side of the Sun. Hierna kregen we de gelegenheid om te eten, 
stamppot met worst en spek. Ook was er een loterij waar veel 
prijzen gewonnen werden.

Ons tweede optreden was in de grote zaal, hier genoot het 
publiek ook zichtbaar van ons.

Wij hebben met veel plezier geluisterd naar de andere koren 
en genoten van de Limburgse gezelligheid. Volgend jaar weer! 
Onze volgende optredens zijn op zondag 17 mei in het Carat, 
we zingen vanaf 14.00. Op zondag 31 mei nemen we deel aan 
een korenfestival in Mierlo. Kijk voor verdere informatie op 
onze site www.didoko.nl, je bent van harte welkom.

Als je zin hebt om te komen zingen: wij repeteren in Parkzicht 
op dinsdagavond van 2022 uur.

Sing Challenge in Sevenum 14 & 15 maart

Verslag IVN Wandeling Bakelse Beemden
Met zo’n 40 mensen starten we onze 
paas wandeling, zoals gewoonlijk door 
de mooie Beuken laan. Echter de storm 
van de afgelopen dagen zorgt dat onze 
wandeling een avontuurlijk karak
ter krijgt. Overal liggen afgebroken 
takken en omgewaaide bomen. In dit 
productiebos met wel 10 verschillende 
soorten populieren wordt niets opge
ruimd. Al snel worden we geconfron
teerd met een omgewaaide Beuk, 
wat als voordeel heeft, dat je mooi de 
opbouw van een boom kan zien.Aan de 
onder kant van de omgewaaide bomen 
krijgt het winterkoninkje en ijsvogeltje 
zodoende de gelegenheid zich te nes te
len.
Aangekomen bij de Bakelse Aa kun je 
zien dat dit gebied flink op de schop is 
gegaan. De Bakelse Aa is al voor een 
groot gedeelte gemeanderd en op het 
Land goed wordt een waterberging 
gerea li  seerd. Er wordt ruimte geboden 
aan meerdere/andere plantensoorten 
en dieren. Ook aan de recreatiefunctie 
van het gebied wordt gedacht. Zo wordt 
het bestaande wandelpad uitgebreid. 
Verder op onze wandeling krijgen we 
daar een voorproefje van!
Na nog even het speenkruit of katte
klootjes, de duivelswandelstok en de 

watercypres bewonderd te hebben, 
staan we voor het volgende obstakel: 
2 dikke omgewaaide sparren. Met 
wat  harsbolletjes op de stam met alle 
gevolgen van dien! Wist u trouwens dat 
een boom eigenlijk een plant is? We 
hebben eiken gezien met wel 5 stammen. 
Deze zijn dus niet gecultiveerd. Ook 
heeft een boom ruimte nodig om zich in 
zijn volle pracht te kunnen ontwikkelen. 
Staan ze dicht bij elkaar , dan worden 
ze steeds hoger om maar als eerste bij 
het licht te kunnen zijn. Wie het éérste 
boven is. Het is een ideaal gebied voor 
konijnen en reeën. 2 buizerds vliegen 
over, op zoek naar een jong konijntje.
Verder op onze wandeling komen we 
ver schillende soorten mossen tegen. 
Mos kan wel 10x zijn eigen gewicht op
zui gen! Op een dode boom zitten een 
tiental tondelzwammen. Het lijkt wel 
een totempaal.
Even verder lopen we langs de zg. 
rabatten voor waterafvoer. Bomen 
groeien op de verhogingen of langs de 
uitgravingen…. Dan nog even een slootje 
zien te “overbruggen”. Hier vinden we 
nog volop de rivier mossel, daar waar de 
oude Aa heeft gelopen.
Via het ‘BewonersInitiatief’ van Dier
donk worden in dit gebied binnen kort 

2 ooievaarspalen gezet. Er zijn in dit 
gebied al een witte en zwarte ooievaars 
gesignaleerd.
We zijn, na twee mooie uurtjes, geko
men aan het einde van een interessante, 
leerzame en gezellige wandeling.

Op www.natuurkanaal.nl kan men de 
nodige informatie opdoen.
Met dank aan de gidsen: Jos van Rooij 
en Fried van Rijt.

H@nny van Rijt
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Nieuws van onze wijkagent: 

Drie woninginbraken op één avond in 
Dierdonk.
In Dierdonk zijn vrijdag 20 maart drie 
woninginbraken op één avond gepleegd. 
De inbraken zijn allemaal gepleegd tus
sen 18.00 en 21.30 uur. Het betreft een 
woning aan de Wallsteijndreef, een 
woning aan de Wildenborghlaan en een 
aan de Dwergvlasbeek. 
Er vanuit gaand dat het hier om een en 
dezelfde dader of groep daders gaat 
hebben deze zich in die korte tijd tussen 
deze woningen verplaatst.  Om 21.18 
uur werd er ingebroken bij de woning 
aan de Wallsteijndreef, op dat moment 
ging daar het alarm af. De bewoners 
waren op vakantie. Een oplettende 
buurman waarschuwde  de politie die 
snel ter plaatse was. Vermoedelijk 
rende op het moment dat de politie de 
straat in kwam gereden de dader die 
in het zwart gekleed was de straat uit. 
Er is met man en macht door de politie 
gezocht in de omgeving maar helaas is 
deze dader spoorloos verdwenen.
Toen de bewoners van de Wildenborgh
laan thuis kwamen om 20.30 uur zagen 
zij al snel dat er was ingebroken in 
hun woning. Het bovenlichtje van de 
achterdeur was opengebroken en de 
woning was doorzocht. Deze  inbraak 
moet hebben plaats gevonden tussen 
18.00 en 20.30 uur. 
Om 21.31 uur werd er ingebroken bij 
een woning aan de Dwergvlasbeek, op 
dat moment ging ook aldaar het alarm 
af. Ook hier waren de bewoners niet 
thuis. 
In alle drie gevallen kwamen de daders 
binnen door een raam te forceren aan 
de achterzijde van de woning.
De politie is uiteraard op zoek naar 
getuigen of mensen die iets vreemds is 
opgevallen in de omgeving van gemelde 
inbraken. 

Bel bij verdachte situaties 1-1-2!
Ziet u een verdachte situatie, belt u dan 
direct 112. Let op het signalement van 
de verdachte personen en op kenmerken 
van eventuele vervoersmiddelen (merk, 
type, kleur en kenteken). Uw informatie 

kan cruciaal zijn voor de opsporing en 
aanhouding van verdachte(n). 

Fietsendiefstal
Uit een voortuin aan de Coenders
berglaan is in de nacht van donderdag 19 
op vrijdag 20 maart een fiets gestolen. 
Het gaat om een zwarte Gazelle 
Orange fiets met zwart fietsenrek voor 
boekentas achterop.

Baldadigheid?
Op de Mosbloemsingel werd van een 
auto een koplamp kapot geslagen. Dit 
moet gebeurd zijn tussen maandag 9 
maart 18.00 uur en dinsdag 10 maart 
9.00 uur.

Contact wijkagent.
Uiteraard ben ik niet 24 uur per dag 
bereikbaar. Wilt u contact met mij dan 
kan dat op de volgende manier: 

• Spreek mij aan op straat, ik neem 
altijd tijd voor u, 

• Bel naar 09008844 en vraag of 
ik in dienst ben. Mocht ik op dat 
moment niet bereikbaar zijn, maakt 
het service centrum mij een mail en 
bel ik u z.s.m. terug. 

• Ook kunt u mij bereiken via het 
email adres: francisca.kamphuis@
politie.nl

Tenslotte:
De politie Helmond maar ook alle 
wijkagenten zijn via diverse accounts op 
Twitter te volgen. U kunt mij ook volgen 
op twitter !
Heel handig, want u kunt bijvoorbeeld 
wetenswaardigheden volgen uit uw 
eigen wijk, belangrijke veiligheidstips 
lezen, maar ook kort met de politie in 
contact komen wanneer het u uitkomt. 

Uw wijkagent, Francisca Kamphuis
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Nadat 18 jaar in de ver-
trouwde rood-witte tent 
aan de Kromme Geer, met 
uitzondering van de eerste 
2 edities, het jaarlijkse Dier-

donkweekend werd  georganiseerd hebben we dit jaar voor 
een andere locatie moeten kiezen.

Mede door het wegvallen van diverse subsidies, waarvan het 
aandeel uit het jaarlijkse wijkbudget verreweg de grootste 
aderlating was, hebben wij na overleg met o.a. de wijkraad, 
de OSD en de wijkvereniging besloten om dit jaar uit te wijken 
naar Parkzicht en de gymzaal. Het plaatsen van een tent is  
financieel gewoon niet haalbaar. De kans dat het aankomend 
weekend op een financieel debacle uit zal lopen is dusdanig 
groot dat niemand van onze bestuursleden dit risico aan wil 
gaan. Mede het feit dat het aantal bezoekers/deelnemers al 
jaren een gestage daling laat zien hebben ons doen besluiten 
om dit jaar naar een andere locatie uit te wijken.

We denken n.l. in onze gymzaal een geschikte ruimte te 
hebben waar we met de nodige aanpassingen een leuke 
feestzaal van kunnen maken. Ons binnenprogramma blijft 
dan ook in grote lijnen ongewijzigd. 

Dit houd in dat op vrijdagavond gestart gaat worden met een 
jeugddisco gevolgd door de tweede editie van Dierdonks Got 
Talent.  Op zaterdagochtend zijn als vanouds onze kleintjes 
weer welkom om te komen knutselen en zal ‘s middags weer 
een Streetgolf toernooi georganiseerd gaan worden.

We zijn nog in overleg met de tafeltennisclub die misschien 
op zaterdagmiddag een tafeltennistoernooi voor jong en oud 
wil organiseren.

Op zaterdagavond zal dan weer de traditionele feestavond 
plaatsvinden waarvoor we nog volop op zoek zijn naar een 
geschikte invulling hiervoor.

Voor de buiten activiteiten wordt bekeken of we in 
samenwerking met de tennisvereniging op de achter Parkzicht 
gelegen grasvelden toch weer onze sportieve elementen ten 
uitvoer kunnen brengen. De aanvraag hiervoor ligt op het 
moment dat ik dit schrijf bij de diverse betrokkenen.

Dus noteer allen deze data vast in uw agenda want wij 
streven ernaar om samen met u de Dierdonkdagen nog voor 
een groot aantal jaren in stand te houden.

Namens bestuur stg Dierdonkdagen 

Voorzitter Hans van Rijt

Parkzicht

19e Dierdonkweekend in nieuw jasje
11-12 en 13 September 2015

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 vrij
willigers team te komen versterken 
neem dan contact op met de beheerder 
Willy van Aerle telefoon  0630735792.
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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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Nieuw: Caresse boxsprings

Elektrisch 
verstelbaar

160x200  
compleet

nu  1695,=

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
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Het kleine paardje was zijn moeder kwijt.
Marieke was al sinds ze heel klein was 
dol op paarden. Sommige mensen 
vinden het maar enge grote beesten, 
met een hele grote bek en hele grote 
tanden, maar Marieke vond eigenlijk 
alle paarden lief!

Maar de laatste tijd was er één paard 
waar ze echt helemaal wèg van was. Het 
lieve dier heette Blackie, omdat ze (het 
was een merrie) bijna helemaal zwart 
was. En wat ook heel leuk was: Blackie 
zou over een paar dagen een veulentje 
krijgen! Marieke ging bijna elke dag naar 
de manege om te kijken of het kleine 
paardje al geboren was.

En toen was het zover. Marieke was ‘s 
middags naar de stal van Blackie gegaan 
en ja hoor, naast Blackie stond een heel 
jong veulentje. Het kon amper op zijn 
pootjes staan, zo wankel stond het nog! 
Nu had Marieke twee grote vrienden: 
Blackie en Moortje, want zo had de 
eigenaar van de manege het kleintje 
genoemd, omdat het diertje helemaal 
zwart was, nog zwarter als zijn moeder. 
Een paar keer per week ging Marieke 
naar haar paardjes toe. Ze borstelde ze, 
gaf ze vers voer en de paarden kenden 
haar ook al gauw. Als ze binnenkwam, 
kwamen ze allebei tegelijk op haar 
af. Samen met een vriendinnetje en 
natuurlijk met Jaap, de man die haar 
paardrijles gaf gingen ze wel eens een 
eindje door het bos rijden. Het veulentje 
draafde dan met zijn moeder mee en 
het verloor haar geen moment uit het 
oog! Het was een heel leuk gezicht, als 
je dat stelletje door het bos zag gaan.

Maar kleine kinderen worden groot 
en kleine paardjes ook. Op een dag 
hoorde Marieke, dat Blackie, Moortjes 
moeder, aan een andere manege was 
verkocht. Zo gauw als ze kon fietste ze 

naar de manege toe. Ze liep meteen 
naar de box van Blackie en die kwam, 
zoals ze altijd deed, meteen op haar 
af. Moortje was nu niet meer bij haar. 
Die had een eigen box gekregen, een 
paar deuren bij Blackie vandaan. 
Marieke vroeg aan Jaap of Blackie echt 

weggehaald zou worden en Jaap zei, dat 
dat waarschijnlijk die middag nog zou 
gebeuren. Marieke besloot te wachten 
tot ze echt afscheid van Blackie moest 
nemen. Na een klein uurtje verscheen 
er een auto met een paardentrailer 
er achter en Blackie werd uit haar stal 
gehaald en naar de loopplank van de 
trailer geleid. Even spartelde het dier 
tegen, maar toen stapte ze op de plank 
en was ze verdwenen. Voor ze de trailer 
instapte keek Blackie nog één keer om. 
Volgens Marieke keek ze speciaal naar 
haar, maar misschien zocht ze Moortje 
ook wel. Die had van het vertrek van 
zijn moeder niets gemerkt. De deur van 
zijn box was gesloten geweest en toen 
Marieke bij hem ging kijken, zag ze hoe 
hij heel rustig uit zijn ruif aan het eten 
was. 

Voortaan mocht Marieke op Moortje 
rijden. Op de middag, dat Blackie was 
vertrokken, maakte zij haar eerste rit. 
Toen ze het paard uit zijn box haalde, 
liep die eerst naar de box van zijn 
moeder. Nou kunnen paarden natuurlijk 
niet huilen, maar Marieke was er bijna 
zeker van, dat ze tranen in de ogen van 
haar paard zag, toen die de lege stal van 
zijn moeder ontdekte. Toch ging ze een 
eindje met hem rijden. Na een tochtje 
van anderhalf uur waren ze weer terug 
in de manege. Marieke verzorgde haar 
paard eerst nog en ging toen naar huis. 
De daarop volgende weken reed ze 
steeds weer op Moortje en het paard en 
zij werden echte vrienden!

Twee maanden nadat Blackie was 
weggehaald maakte Marieke weer eens 
een flinke rit met Moortje. Deze keer 
was ze alleen, maar dat vond ze niet erg. 
Samen met haar paard reden ze deze 
keer niet het bos in, maar ze maakten 
een tocht over smalle paden tussen de 
weilanden in de buurt van de manege. 
En wat er toen gebeurde! Ruim een 
uur waren ze onderweg, toen Moortje 
plotseling vreemd ging doen. Eerst 

hinnikte hij plotseling heel hard en het 
leek wel, of er in de verte ook een paard 
hinnikte! Toen ging Marieke’s paard op 
zijn achterbenen staan! En voor ze wist 
wat er gebeurde stoof het dier er als 
een speer vandoor. Marieke moest haar 
uiterste best doen om niet van haar 
paard te vallen, want niet alleen holde 
die erg snel, hij sprong bovendien ook 
nog af en toe over een afrastering van 
een weiland! Ze klemde zich vast aan 
zijn manen en opeens stond Moortje 
stil. Midden in het weiland, waar hij 
was gestopt, stond een bijna zwarte 
merrie. Marieke zag het meteen en 
Blackie, want die stond daar, kwam 
direct naar hen toe. O, wat waren die 
twee dieren blij! Ze knuffelden elkaar 
gewoonweg. Moortje had zijn moeder 
weer gevonden!
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Doodles gifts op www.yoursurprise.nl      Doodles wenskaarten op www.greetz.nl.

       Oplossingen op pag 29.
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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

GENIETEN VAN VERSE
(ON)GESCHILDE ASPERGES

Ook voor eieren, ham, sausjes, gekozen wijn & bier voor 
bij asperges. Huisgemaakte aspergesoep, aardbeien enz. 

En natuurlijk voor een  (moederdag-) cadeautje!
 

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

Tuindersbedrijf Schalk
Nuijeneind 18 - BAKEL

Hans & Monique van Lierop
Muizenhol 4 - BAKEL

WWW.ASPERGESBAKEL.NL
Facebook: Asperges Bakel
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docent
PIANO & VIOOL

heeft nog plaats voor nieuwe leerlingen

alle leeftijden            ik kom ook aan huis
John van Ruth

info: jvruth@tiscali.nl
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Op alle vloeren en
sanitair 20 % korting
gehele maand mei !
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Medi-Seinen: “Frits”
nieuws vanuit Medisch Centrum Dierdonk

“Ik heb zo’n rare dokter! Hij heet Frits. Ik word altijd 
bloednerveus van Frits, en dat komt door zijn overdreven 
zorgvuldigheid. Hij blijft je maar nakijken. Zo ook laatst. 
Heeft hij mij drie kwartier nagekeken. Op weg naar huis 
keek ik even om,  en toen was hij me nog aan het nakijken.” 
(Toon Hermans, Sittard, 17 december 1916 – Nieuwegein, 22 
april 2000). 
Graag wil ik iets ter discussie stellen, en met u stil staan bij 
de vraag “wat is een goede dokter”? Een goede vraag vindt u 
niet? Is het wellicht de huisarts van Jacques Herb, de nimmer 
nalatende en altijd “doorvechtende” dokter, of toch eerder de 
huisarts van Bonnie St. Clair;, Dr. Bernard, met zijn “zalvende” 
stem.  Dokter Phil, de “televisiebetweter” van RTL4  of dokter 
Frank, de “dieetgoeroe” uit Twente. Of misschien toch dokter 
Frits, de huisarts van Toon Hermans. 

Laten we samen eens wat “brainstormen”, en beginnen met 
enkele stellingen. Een goede dokter kan goed luisteren en 
praten, met andere woorden is communicatief vaardig. Een 
goede dokter is iemand die” medisch-technisch” gezien heel 
bekwaam en uitgesproken deskundig is, met een schat aan 
parate kennis. Een goede dokter heeft een groot plichtsbesef 
en vindt  normen en waarden en moraal belangrijk. Een goede 
dokter draagt een “witte jas” met een stethoscoop om de 
hals. Een goede dokter heeft een goed inlevingsvermogen, 
en leeft mee met zijn patiënten. Een goede dokter volgt 
nieuwe ontwikkelingen op zijn vakgebied op de voet middels 
vakliteratuur, nascholingen en cursussen.  Een goede dokter 
staat vierentwintig uur per dag en zeven dagen per week klaar 
voor zijn patiënten. Een goede dokter is aardig en vaardig. En 
zo zou ik nog wel even door kunnen gaan. 

Maar ik heb ook veel vragen. Bestaat dé goede dokter eigenlijk 
wel? Zijn er misschien wel meerdere goede doktoren? Is 
een goede dokter een “aangeboren” gave. Kun je leren een 
goede dokter te worden? Zijn er cursussen wat dat betreft? 
Ben je meteen een goede dokter of moet je eerst “je sporen 
verdienen”? En wie bepaalt of iemand een goede dokter is.  
De dokters onderling  of de patiënten, of samen? 

Persoonlijk denk ik dat meerdere factoren een rol spelen. In 
mijn ogen moet een goede dokter vooral flexibel zijn en zich 

kunnen aanpassen aan verschillende situaties. In een acute 
situatie zal het daarbij vooral gaan om medisch-technische 
deskundig- en vaardigheid. In een andere setting kan een 
in- en meelevende houding en een luisterend oor belangrijk 
zijn. Eén enkele eigenschap genoemd in bovenstaande 
stellingen is in mijn ogen dan ook niet voldoende. Het gaat om 
de combinaties. Verder hangt het ook wel van het medisch 
specialisme af. Een chirurg moet operatief vaardig zijn en 
een huisarts moet een luisterend oor hebben met een goed 
inlevingsvermogen. Maar zo “zwart-wit” is het natuurlijk niet! 
Een chirurg met “gouden handjes” maar” sociaal kreupel” wil 
ik geen goede dokter noemen. Omgekeerd; een huisarts die 
zich enorm in “van alles en nog wat” kan inleven maar qua 
medische kennis beneden de maat scoort is ook geen goede 
dokter in mijn ogen. Ik denk dat het vooral de patiënten zijn 
die kunnen bepalen of iemand een goede dokter is. Een goede 
dokter is vooral een “dokter op maat”. Elke patiënt stelt 
namelijk andere eisen aan de dokter.    
Daarom ben ik ook zo benieuwd naar uw mening. Wat vindt u 
een goede dokter? 

“Nee, het is gewoon goed! Ik snap niet dat Pim dit niet goed 
vind! Ik zou het wel nog een beetje “opleuken”. … Dus je vind 
het niet goed? Jawel! Ik vind het goed! … Maar je zei opleuken, 
dus je vindt het niet goed. …  Opleuken is wat anders dan iets 
niet goed vinden. … Dus je vindt het wel goed. Raar dat je 
dan toch zegt dat ik het moet opleuken. Net alsof je het niet 
goed vindt”. Tot zover de woordenwisseling tussen Kerstens 
en Kamphuis in de scene “er zit een haar in mijn glas” van de 
Lullo’s, een creatie van Jiskefet. Over “goed” gesproken!

 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 

Op dinsdag 19 mei wandelen we in samenwerking met 
de sportcoach van JIBB(jeugd in beweging brengen) door 
Helmond Oost.
We wandelen door een stukje Bakels Bos, Rijpelberg en het 
Broedersbos.
Verzamelen om 10.00 uur bij wijkhuis de Lier, van 
Kingsbergenstraat 1 in Helmond.

De wandeling is gratis en 
duurt tot ongeveer 12.00 uur.
Iedereen kan deelnemen.

Seniorenwandeling 
met IVN-Helmond
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KDV De Bereboot nodigt alle peuters uit!

Komen jullie bij ons een kijkje nemen 
aan boord? Het mooie weer komt er 
weer aan en dit willen wij graag met 
jullie delen.
Vandaar nodigen wij jullie allemaal 
uit om met ons mee te doen met een 
aantal activiteiten. Iedereen is van 
harte welkom! Wij hopen peuters met 
vriendjes en vriendinnetjes, hun ou ders 
/verzorgers of opa’s en oma’s te ont
moe ten bij deze activiteiten. 
Een creatieve + beweeglijke ochtend!
Hartstikke leuk als je meedoet. Kom 
gezellig met ons knutselen! Laat zien dat 
jij ook een kunstenaar bent!.

We gaan een leuke zomer knutsel acti
vi teit doen en we leggen buiten een 
beweegparcours af waarbij je moet 
klimmen, kruipen etc. Kom jij ook? De 
Creatieve ochtend + bewegen vindt 
plaats op 08 mei 2015 van 10:00uur tot  
11:00 uur. Locatie: De Bereboot.

Kaboutertocht 
Op zoek naar kabouters samen met 
kapi tein Beer. We gaan opdrachten 
uitvoeren in de moestuin. We gaan dan
sen met kapitein Beer en we brengen 
een bezoek aan de dieren in onze 
dierenweide. Kapitein Beer kijkt al uit 
naar jullie komst! De kaboutertocht 
vindt plaats op 11 mei 2015 van10:00 
uur tot 11.00 uur. Locatie: De Bereboot

Wij kijken er naar uit om jullie te zien! 
Wil je er bij zijn, laat dat dan even weten 
via: kdv@bereboot.nl

De Bereboot
Oude Dierdonk 1, 5703 JV  Helmond
0492-528291

Frank Vlijmincx koninklijk onderscheiden
Tijdens een speciale feestavond ter gelegenheid 
van het 33-jarig bestaan van carnavalsverenging De 
Spek zullekes is voor zitter Frank Vlijmincx benoemd 
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Compleet verrast was Frank Vlijmincx in eerste instantie 
door de onverwachte aanwezigheid van burgemeester 
Elly Blanksma die namens de Koning der Nederlanden de 
verdiende onderscheiding opspeldde. 

Frank Vlijmincx was één van de personen die in 1983 aan de 
wieg stond bij de oprichting van De Spekzullekes. In eerste 
instantie bestuurslid, maar vanaf 1985 tot heden al in de 
rol van voorzitter. Ook door zijn onuitputtelijke inzet en 
enthousiasme werd Frank Vlijmincx in 1995 benoemd tot 
Erelid. Daarnaast is Frank Vlijmincx nog jarenlang Grootvorst 
geweest en kreeg in 2004 vanuit de verenging al de titel 
“Eregrootvorst”. In 2005 werd hij zelfs benoemd tot Prins, 
tijdens het 22jarig jubileum. 

Naast zijn rol als voorzitter is Frank Vlijmincx actief in 
Moi Gewist, de groep zingende OudPrinsen van De 
Spekzullekes die inmiddels meerdere malen de Helmondse 
Carnavalsschlager heeft weten te winnen. 

Naast voorzitter bij De Spekzullekes is Frank Vlijmincx ook 
voorzitter bij Stichting Klets en Zwets, die ieder jaar het 
kletstoernooi De Goeie To(o)n organiseert. 

Nieuwsblad voor Dierdonk26

Pag 26 - (05) Bereboot  Lintje .indd   26 27-4-2015   22:18:19



Regionale Scouting Wedstrijden

Zoals ieder jaar deden ook dit jaar de 
scouts van scouting Paulus weer mee 
met de RSW. Het thema dit jaar was 
Ghana. Een leuk weetje is dat de RSW 
in 1934 voor het eerst georganiseerd is, 
maar tot 1981 de patrouillewedstrijden 
heette. Vanaf 1986 vindt dit leuke week
end plaats op de Zandbergen in Stip hout. 

Voorbereidingen
De voorbereidingsavonden zijn dit jaar 
eens helemaal anders aangepakt. De 
3 deel nemende patrouilles hebben 
wat doel gerichter gewerkt op deze 
avon den met het samen werken, taak
verdelingen en technieken zoals tocht, 
sjor technieken. Iedere patrouille had als 
streven om na de RSW thuis te komen 
met het gevoel dat ze het leuk gehad 
hebben, samengewerkt hebben, wat de 
wedstrijd inhoudt en natuurlijk ook het 
gevoel dat ze hun best gedaan hebben. 

De vrijdag (bouwdag)
Al in de ochtend begon de leiding met 
de platte kar en tractor te laden met 
alle benodigde materialen voor het 
weekend. Er werd dus al flink gewerkt 
om alles in Stiphout te hebben voordat 
de patrouilles aankwamen. Het heerlijke 
zonnetje zorgde er voor dat het ook 
genieten was tussendoor. 
Om 17.45 verzamelden de patrouilles op 
de blokhut om te vertrekken op de fiets. 
Op het terrein aangekomen konden ze 
zich aanmelden en beginnen met hun 
tenten op te bouwen. Dit ging erg goed 
en we hadden er allemaal veel plezier 
in. Om 20.00 was de opening van het 
weekend. Alle patrouilles uit de regio 
verzamelden zich en werd er een leuke 
dans/schetsje gedaan. Het avondspel 
volgde al snel daarna wat natuurlijk werd 
afgesloten met een heerlijk kopje warme 
chocolademelk met een stukje cake voor 
het slapen gaan. 

Zaterdag
Al vroeg gingen er overal wekkers. Tijd 
om aan de lange maar leuke dag te 
beginnen. Er werd door de kookstaf 
emmers uitgedeeld met het ontbijt erin. 
Het onderdeel keukens bouwen volgde 
er al snel op. Door goed samen te werken 
werden er super mooie en stevige 
keukens gebouwd in maar liefst 2 uur. 
De opbouw van het gehele terrein was 
hierdoor klaar. 
De honger was weer toegeslagen dus 
werd er voor lunch gezorgd. 
In de middag startten de patrouilles voor 
de 4 uur durende hike. De patrouilles van 
Paulus waren hier erg goed in. Zonder te 
verdwijnen gewoon alle posten weten te 
bereiken. Er werd veel gelachen en lol 
gemaakt. 
Wat moe maar voldaan kwamen ze weer 
bij hun keukens aan. Koken was het 
daarop volgende onderdeel. Het menu 
was een tomatensoep, rijst met gehakt 
en groenten in zoetzure saus en yoghurt 
met bananen en suiker. Heerlijk gegeten, 
koken hadden ze goed onder de knie. Op 
de zaterdagavond was het vervolg van 
het avondspel van vrijdag. 
Toen het bedtijd was, was iedereen ook 
vlug vertrokken naar dromenland. 

Zondag
De laatste dag was aangebroken. Na het 
ontbijt werden alle keukens en tenten 
weer netjes opgeruimd. Nog een leuk 
spel in de morgen wat uitkwam bij de 
kookstaf waar iedereen 2 broodjes ham
burger kregen en genoten van de zon. 
De laatste spullen werden in aan hangers 
geladen en toen kwamen de zenuwen. 
De uitslag werd om 13.30 bekend ge
maakt. 
We zijn met de patrouilles geëindigd 
op de 5e, 7e en 11e plaats van de 36 
patrouilles. Ook werd de kampkrantprijs 
gewonnen door een van onze patrouilles. 
Dit is dus echt super goed. We zijn ook 
apetrots op alle 3 de patrouilles met hun 
behaalden plaatsen. We kijken dus terug 
op een super, geslaagde RSW 2015. 
Heb je interesse om alle uitslagen na te 
lezen dan kun je dat op onze internet
pagina vinden onder het kopje scouts. 

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 de Paaswoordzoeker Als 
je alle woorden had weggestreept dan bleven de letters 
“PALMPASEN” over. Dat was dan ook de goede oplossing
Er waren 20 goede oplossingen, waarvan 1 inzending per 
post is gekomen. Er waren weer 3 prijzen te verdelen. Uit de 
goede oplossingen heeft Jan van Duren, secretaris van de 
wijkvereniging 3 prijswinnaars getrokken die op de dag van de 
Koningspelen zijn uitgereikt.

Op de foto’s hieronder de gelukkige prijswinnaars. 
Van Harte Gefeliciteerd

Niet meegedaan of niet gewonnen?
Niet gewonnen, of niet meegedaan dan krijg je deze maand
een nieuwe kans.

Deze maand hebben we weer een letterrad. Begin bij de rode 
pijl bij E8 en dan 8 letters door tellen, met de klok mee.. Bij de 
volgende letter het cijfer wat daar bij staat zoveel letters weer 
door tellen. Als je uitkomt bij de letter zonder cijfer dan moet 
je de oplossing hebben. Deelname is weer mogelijk vanaf 7 
jaar. 

Veel puzzelzoek plezier.

Waar moet de oplossing naar toe?
De oplossingen van deze paaswoordzoeker kun je bij voorkeur 
per mail met als onderwerp “kinderpuzzel” opsturen naar:
(redactie@dierdonk.org) of per post naar: 
Gazet Kinderpuzzel
Schovenhorstweide 1,
5709 SG Helmond.
Deelname is weer mogelijk vanaf 7 jaar,
tot dat je de basisschool verlaten hebt. 
Vermeld je naam, adres, telefoonnummer, 
leeftijd en of je een jongen of  meisje bent. 
Onder de goede oplossingen verloten wij dan: 
3 cadeaubonnen van € 10,00.
Uiterste inzenddatum is: Woensdag 13 Mei 2015

Oplossing doodles spelletjespagina 23

Het letterrad

Koen Martens, Milou van de Kerkhof en Jelmer van Hoof

D4

A8

R
8

E

D

E

O
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O

O

V
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SENIOREN FITNESS

Spinning, Squash, Fitness, Steps,
   Zumba, Powerkick, Body lift,

      Fysiotherapie, Hip Hop,
          DéDé Danceballet, Darts,

              TaeKwon-Do
                  

Spinning, Squash, Fitness, Steps,
   Zumba, Powerkick, Body lift,

      Fysiotherapie, Hip Hop,
          DéDé Danceballet, Darts,

              TaeKwon-Do
                 

 

* GRATIS INSCHRIJFGELD

* GRATIS 6 maanden SQUASH
* GRATIS INSCHRIJFGELD

* GRATIS 6 maanden SQUASH
BIJ AFSLUITING VAN.........BIJ AFSLUITING VAN.........

ONBEPERKT FITNESS EN
AEROBICS, SPINNING,

ZUMBA ENZ.

VOOR €24,90 PER MAAND

ONBEPERKT FITNESS 
VANAF €15,75 PER MAAND

OFOF

LENTE ACTIELENTE ACTIE

- Betaling per maand via automatische incasso.   U was in 2015 nog geen lid!

SPECTACULAIRE

SQUASH AANBIEDING

GRATIS SPORTEN TOT 1 JUNIGRATIS SPORTEN TOT 1 JUNI
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Stichting Draaiorgels Helmond
Concert Liedertafel ‘t Akkoordje 

Op zondag 12 april was het weer volle bak in de Gaviolizaal. 
Liedertafel ’t Akkoordje bracht een bijzonder concert tussen 
de draaiorgels. Ruim 200 bezoekers hebben mee gezongen 
en gewiebeld op bekende liedjes. Ook vooraf, in de pauze 
en achteraf kon er meegezongen en gewiebeld worden op 
bekende melodieën van onze draaiorgels. Een combinatie 
van ambiance, draaiorgels en de juiste ingrediënten die weer 
zorgde voor een leuke, gezellige vocale en instrumentale 
zondagmiddag.  Liederentafel ‘t Akoordje repeteert in Parkzicht. 

Reprise bevrijdingsrevue door de 
Aerlese Revue 

Op Woensdag 6 en Donderdag 7 mei presenteert de Stichting 
Draaiorgels Helmond de reprise van de bevrijdingsrevue 
van de Stichting de Aerlese Revue. Deze revue zit boordevol 
muziek, liedjes en sketches van rond de bevrijding van 
Nederland. Na het succes van deze revue tijdens de viering 
van 70 jaar bevrijding kon een reprise bij 70 jaar bevrijding 
Nederland niet achterblijven. De avond begint om 19.50 
uur, en de entree hiervoor bedraagt slechts € 5,00. Kaarten 
hiervoor zijn te koop bij, boekhandel “de Ganzeveer” Oude 
Aa 49-51, 5701 PZ Helmond en “Il Borgo” Markt 7, 5701 RH  
Helmond, tevens tijdens de openingstijden in de Gaviolizaal, 
of via de webshop op www.draaiorgelshelmond.nl of indien 
nog voorradig op de avond zelf aan de zaal. 

Demonstraties Morrisdansen 
Zondag 10 mei tijdens Moederdag staat de Gaviolizaal 
in het teken van Morrisdansen. De 80 jarige Helmondse 
Morrisdansgroep zal met hun Engelse gasten in het kader van 
hun jubileum diverse optredens/demonstraties verzorgen. Dit 
evenement is gratis te bezoeken. Aanvang 11.00 tot 13.30 uur

Concert door Het Houts Gemengd Koor
Op zondag 17 mei is het de beurt aan het Houts Gemengd 
koor. Het koor telt op dit moment ruim 60 leden waarmee 
het tot de grotere koren behoort. Het repertoire omvat naast 
populaire en klassieke werken ook delen uit musicals. Ook 
zullen er liederen gezongen worden die kenmerkend zijn voor 
de bevrijding van Nederland. De draaiorgels zullen bekende 
melodieën uit dit tijd spelen. Dit concert is gratis toegankelijk, 
begint om 15.30 uur en zal duren tot 17.30 uur.

Tentoonstelling 70 jaar bevrijdingsmuziek

Deze tentoonstelling geeft een  indruk van de Nederlandse 
huiskamer, slaapkamer  en keuken van Nederland in de 
oorlogsjaren, en bijzonderheden over de 2e wereldoorlog 
en bevrijding van Nederland. In ons filmzaaltje Alcazar zullen 
diverse filmpjes van en over die tijd worden getoond. De 
toegang is gratis. Openingstijden zijn op zaterdag en zondag 
van 13.00 tot 17.00 uur. Voor groepen ook mogelijk door de 
week op afspraak. Deze tentoonstelling duurt tot medio juni.

Dansen met de hits van de 50e en 60e jaren
Op zondag 31 mei van 13.00 tot 17.00 
uur wordt ten behoeven van de stichting 
Kadowinja een dansmiddag gehouden 
met de hits van de 50e en 60e jaren met 
DJ Gerrit en de dans- en concertorgels. 
Entree is gratis, wilt u een VIP behandeling 

dan kan dat. Stichting 
Kadowinja geeft een VIP 
behandeling voor   € 5,00. Reserveer deze 
bij redactie@kadowinja.org Zie voor meer 
informatie www.kadowinja.org
of  www.draaiorgelshelmond.nl

De Gaviolizaal is te vinden aan de Torenstraat 36a te Helmond 
(tegenover AlbertHeijn XL) Open op Za en Zo 13.00 -17.00 uur.

Verwacht
4 oktober 2015:  concert Dierdonkkoor Didoko
20 december 2015:  Kerstconcert Oecumenisch koor “Lighthouse”
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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

Voor uw frietwagen-catering 
op locatie 

Johan Slegers

info@johanslegers.nl
Tel. 06 537 604 75

   
                        
   

GGGeeennniiieeettteeennn   

mmmeeettt   eeeeeennn   GGGooouuudddeeennn   rrraaannndddjjjeee   bbbiiijjj:::   

GGGaaasssttteeerrriiijjj,,,   DDDeee   GGGooouuudddeeennn   LLLeeeeeeuuuwww   iiinnn   BBBaaakkkeeelll   
 

  

 
  

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!

TOT  Z I EN S
I N

BA KEL!!
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De hobby van… Marchel Mertens 
We vragen de mensen achter de adver
tenties in ons wijkmagazine naar hun 
vrijetijds besteding. Dit keer is Marchel 
Mertens van Auto Mertens aan de 
beurt.

Vandaag heb ik, vanwege droevige 
familie  omstandigheden, het stokje van 
Mirjam van der Pijl overgenomen.

In het eerste lekkere lentezonnetje rij ik 
naar Bakel naar het bedrijf Auto Mertens. 
19 jaar geleden is deze enthousiaste, 
goedlachse ondernemer in de tuin van 
zijn ouders begonnen met het repareren 
van auto’s, dat nu uitgegroeid is tot een 
prachtig, efficiënt en modern bedrijf met 
20 werknemers voor verkoop, verhuur, 
reparaties en onderhoud, pechhulp
verlening en transport. Een belangrijke 
tak van het bedrijf is de autopechhulp in 
samenwerking met de ANWB. Wel 3000 
keer per jaar trekken de z.g. “pechhulpen 
“ erop uit om soelaas te bieden. 

Niet zomaar een muzikant !
Hij neemt me mee naar een echte muziekstudio die boven 
de garage ligt. Hier wordt minimaal één maal per week 
gerepeteerd, in origineel disco verlichting om de realiteit 
na te bootsen. De ruimte staat verder vol met versterkers, 
2 bedieningspanelen, allerlei bedieningsapparatuur, micro
foons, een drumstel, toetsenborden en wel een tiental 
gitaren. Ook gebruikt hij de studio om tussendoor het hoofd 
lekker leeg te maken. Tijdens muziek maken vergeet je alle 
‘sores’ zo verzekerd hij. Hij speelt, zo laat hij zien, akoestisch 
gitaar, de Gibson Les Paul gitaar en de Fender Stratocaster. 
Ik heb me de verschillen laten uitleggen. Het komt er op neer 
dat iedere gitaar zijn eigen specifieke geluid heeft. Ook laat 
hij mij de verschillen hóren. Héél bijzonder!! Vooral de wah…
wah…pedaal, dit voor insiders …
Naast het bespelen van de gitaar zingt hij de 2e of 3e stem. 
Ook acapella nummers zijn hem niet vreemd. Hij houdt naast 
Heavy Metal, wat hij het meeste speelt, van bijna alle andere 
soorten muziek, zoals pop, klassiek en country.

Ooit van “Prinz Klauz” gehoord? 
Niet te verwarren met Prins Claus. 
Een band met twee gezichten. 
Enerzijds Heavy Metal en anderzijds 
de unplugged show met akoestische 
rock country muziek. Deze band 
heeft zijn naam ontleend aan de 
leadzanger John Klaus, ‘prins’ van de 
band. John is een beroeps muzikant, 
evenals de toetsenist en de banjo 
speler. In deze ‘heavy’ band kan 
Marchel al zijn energie, naast het 
leiden van zijn bedrijf, kwijt. Behalve 
het spelen hebben de 7 leden een 
sterke en vriendschappelijke band. 
Dat blijkt uit de passie en de humor 
waarmee hij over hen verteld. De 
band, pas 4 jaar geleden ontstaan, 
wordt nu al zo’n 35 keer per jaar 
geboekt.

Bekendheid
Hoe komen ze, toch betrekkelijk 
snel, aan hun bekendheid? Wel, 

in eerste instantie door mond op mond reclame en naams
bekendheid in de buurt en uit de omgeving of door filmpjes 
op YouTube te zetten en reclame via faceboek.
Ook heeft het meedoen aan de ‘clash of coverbands’, een 
wedstrijd van bands in de hele Benelux, hen géén windeieren 
gelegd. Hier werden ze 7e. Er wordt op diverse festivals 
opgetreden o.a. op Festyland in Volkel en vorig jaar nog op 
het Paaspop festival. Ze krijgen nu boekingen vanuit het hele 
land, vaak als afsluiting van een muziekspektakel. 

De show
Wat héél belangrijk is, zo verzekerd hij mij, is het contact 
met het publiek tijdens de show . Dat wordt verkregen door 
de show goed op te bouwen. Na een wat rustig klassiek intro 
volgt direct een muzikale klapper. Daarna opbouwen, zodat 
het publiek gegrepen wordt en uiteindelijk helemaal uit zijn 
dak gaat! Nou…laat dat maar aan hen over….kijk maar eens 
op hun website of op You tube. Ze zoe ken vaak de grens op en 
soms gaan ze daar volgens Marchel wel eens over heen. Ook 
proberen ze steeds iets nieuws in hun show te brengen. Het 
moet blijven verassen.
Momenteel wordt er hard gewerkt aan een z.g. quadrafo
nische show, d.w.z. dat om het publiek heen de speakers 
geplaatst worden, zodat het lijkt alsof men zelf in het orkest 
zit. De muziek wordt gemengd met klassieke, strijkers en 
violen ( vooraf opgenomen ) en de hard rock van de live band.
Dit is dus iets heel nieuws op muzikaal gebied.
In Asten op de markt, op 13 mei, wordt het voor het eerst 
uitgevoerd.
Dat Marchel graag de uitdagingen aangaat blijkt niet alleen in 
zijn hobby maar ook in de specialisatie van zijn bedrijf. Hier 
worden de meest complexe en moeilijke storingen altijd voor 
u opgelost !
…… èn no cure no pay .

H@nny van Rijt
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Wie op 26 maart ’s middags onze school 
binnenliep, kon niet ontkomen aan een 
vloedgolf van enthousiasme en talent. 
In en rondom de school waren er vele 
activiteiten. Jong en oud mochten 
proeven van het talent van leerkrachten 
en ouders. Lopend door de gang hoorde 
je aan de linkerkant blokfluiters, terwijl 
rechts Zumbabeats door de deur heen 
te horen waren. Buiten zag je nog net 
wat kinderen rennen, op weg naar een 
sportieve activiteit. Enkele kinderen 
hebben deze middag gewerkt aan een 
heuse talentenkrant. Hieronder een 
kijkje in hun reportages.

Talentenmiddag
We hebben allemaal een koord van het 
overblijven nu voor de talentenmiddag 
gebruikt. Hier konden we de keuze
kaartjes aan hangen. Er was keuze uit 
veel dingen: Volleybal, hardlopen, ICT, 
improviseren, handballen, schilderen, 
en nog veel meer.

Geschreven door Teun en Guus              

Talent: Bloemschikken
We gingen langs het handvaardigheid 
lokaal. Daar zaten ze te bloemschikken. 

De kinderen gingen in duo’s bloem
schikken. Er zijn ook een paar mooie 
paasstukjes gemaakt heel leuk en mooi 
was dat om te zien. De kinderen vonden 
het volgens mij ook heel leuk.

Door Brennan en Serena

Talent: Techniek
Bij het techniek lokaal begonnen ze met 
hovercrafts van cd’s & ballonnen. Ze 
hebben ook nog proefjes met ballonnen 
gedaan. Ze vonden het heel leuk .

Talent: Handbal
Toen iedereen er was gingen ze 
spelen. Er was een net met vier gaten 
en daar moest je de bal ingooien en 
dan had je een punt. Er waren twee 
keepersgebieden en een midden stip
en je moest  met de bal stuiteren en 

dan mocht je pas in het keepersgebied 
gooien en dan was het een punt. We 
hebben juffrouw Wendy geïnterviewd 
en ze zei: “Het is heel leuk en vooral 
gezellig.”

Geschreven door Joppe & Tom

Talent: Poppenkast 
De poppenkast ging over Jan Klaassen 
en Katrijn en over een heks die bessen 
wilde stelen. Er was een heel gezellige 
sfeer en de kleuters leefden mee met 
het verhaal. Soms was er een liedje wat 
alle kleuters vrolijk meezongen. Voordat 
de poppenkast begon moest juffrouw 
Marjolein nog iets klaarzetten, dat 
deed ze op een leuke manier en deed 
daarna de gordijntjes dicht. Het was een 
heel mooie en grote poppenkast. Wij 
kunnen ons heel goed voorstellen dat 
de kleuters het erg leuk vonden.

Geschreven door Lieke en Fleur 

Talent op basisschool Dierdonk
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Zomaar een dagje: Dierenkliniek Brouwhuis

“Aangeboren liefde”
Werken met dieren is vaak een passie. 
Vraag je mensen in een dieren
artsenpraktijk naar hun jeugd, dan hoor 
je meestal dat de liefde voor dieren er 
al van kinds af in zat. Dus is het logisch 
dat de meeste medewerkers ook één 
of meerdere huisdieren hebben. 

Geert, de eigenaar van onze kliniek 
heeft een kat. Zij waant zich een echte 
diva en schreeuwt moord en brand als 
haar nageltjes geknipt worden. Lieke 
heeft een zeer mooie en lieve hond 
die het woord grommen niet kent. Ze 
probeert af en toe wel stoer te doen 
maar is eigenlijk een watje en heel 
zachtaardig. Sylvia heeft 4 konijnen en 
sinds kort een geadopteerde zwerfkat. 
Ikzelf ontferm me over 2 senior-poezen 
die de voorbije winter heerlijk lui bij de 
warme haard sliepen. Linda tenslotte 
heeft 2 Cavalier King Charles Spaniels 
en hoewel ze van hetzelfde ras zijn, zijn 
het twee verschillende karakters. Lucky 
is de grootste en rustig van aard, Ruby 
is kleiner en actief. Ruby is de voorbij 
weken meerdere keren langsgekomen 
op de praktijk. Hij leek immers moeite 
te hebben met eten en Linda had 
gemerkt dat hij zijn rechter oogje niet 
kon dichtdoen. Hier in de praktijk werd 
duidelijk dat er inderdaad iets mis was: 
de oogleden van het rechter oogje 
werkten niet meer naar behoren en 
de rechter lip hing slap naar beneden. 
De combinatie van deze symptomen 
wijst op een verlamming van de 
aangezichtszenuw. Soms is hiervoor 
geen reden te achterhalen, soms heeft 
het te maken met een hormonale 
af wijking of een onderliggend oor-
probleem. Een uitwendig onderzoek liet 
geen afwijkingen zien in de oren, dus 
werd beslist een röntgenfoto van de 
schedel (en het middenoor) te maken. 

Daarop zagen we aan de rechterzijde 
een ontsteking van het middenoor, dat 
vlak naast de aangezichtzenuw loopt 
en dus de verlamming veroorzaakte. 
Voor de zekerheid werd ook nog een 
bloedcontrole van de schildklierwerking 
gedaan. Deze was gelukkig in orde. Ruby 
heeft uiteindelijk 6 weken antibiotica 
gekregen. De ontsteking van het 
middenoor is genezen. De symptomen 
van de verlamde zenuw zijn niet volledig 
weggetrokken, maar Ruby heeft geleerd 
met de linker kiezen te kauwen en Linda 
druppelt geregeld enkele kunsttraantjes 
in zijn ogen zodat de ogen niet 
branderig en droog worden. Zelf lijkt hij 
er helemaal geen last van te hebben en 
het kleine ‘schoonheidsfoutje’ waarmee 
hij nu rondloopt geeft hem alleen maar 
meer charme.

Minder geluk had Lieke met een van 
haar konijnen. Woezel, een mooie grote 
Vlaamse Reus van 6kg was die dag erg 
stil en wilde niet meer eten. Hij was 
wel iets minder actief sinds Pip- zijn 
broertje- niet meer bij hem was, maar 
in deze toestand had ze hem nog nooit 
gezien. 

Hij had nochtans een grote ren waarin 
hij vrij kon rondlopen bij de kippen. 
Had hij zich hiermee misschien 
overbelast? Hier in de spreekkamer 
bleek dat het veel ernstiger was dan 
een verstuiking. Zijn rechter achterpoot 
wilde hij niet belasten en bij aanraken 
was duidelijk een krakend geluid te 
horen. Een röntgenfoto bevestigde ons 
vermoeden: het bovenbeen van Woezel 
was gebroken… Hoewel een botbreuk 
bij konijnen in theorie vast te zetten is 
met een pin of een plaat, zou het bij 
Woezel erg moeilijk worden. Gezien 
het lichaamsgewicht en de enorme 
spiermassa in zijn achterpoten zou de 
breuk moeilijk genezen en altijd een 
zekere last blijven geven. We moesten 
Woezel helaas euthanaseren… soms is 
de moeilijkste beslissing toch de beste… 

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.

Gazet mei 2015 35

Pag 35 - (05) Dierenkliniek 178.indd   35 26-4-2015   19:55:20



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

DIRECT VERKOCHT
Door het intensieve contact met zoekers in de markt, lukt het ons ook 

om buiten het internet goede, geschikte kopers te vinden.

Bel ons voor een verhelderende, vrijblijvende afspraak.

HELMONDHELMOND

SCHAARSbERgENDREEf 5 WILDENbORCHLAAN 39

WéRKT VOOR U

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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Mei in het Annatheater ...
In het Annatheater zijn regelmatig bijzondere voorstellingen 
te zien. Naast professionals en beginnende artiesten komen 
veel amateurgezelschappen bij ons optreden. Doordat ze bij 
ons de tijd krijgen en bijvoorbeeld een uitgebreid lichtplan 
kunnen realiseren, krijgen voorstellingen bij ons een extra 
kwaliteitsimpuls. Dat hebben wij vooral te danken aan 
een geweldig team vrijwilligers, waaronder een aantal 
supertechnici. 

Zo hebben onlangs de dansschool van Christel Koolen, het 
symfonieorkest Helmond Venray, toneelgroep Maskerade 
en ons huisgezelschap   “Vreemd Beest” helemaal kunnen 
uitpakken. 

Het ongesubsidieerde Annatheater bewijst dat als mensen 
het echt voor cultuur opnemen er heel veel mogelijk is. 
Cultuur wordt door mensen gemaakt en is beslist niet alleen 
een kwestie van gebouwen en geld.  

In het Annatheater vinden ook allerlei cursussen plaats zoals 
flamenco dan, moderne dans, toneelspelen en zumba. We 
ontwikkelen veel projecten voor het onderwijs en hebben een 
grote Jeugdtheaterschool. Met “Anna Presenteert” laten de 
leerlingen begin juni zien wat ze op onze Jeugdtheaterschool 
geleerd hebben. En op dit moment wordt gewerkt aan een 
bewerking van Shakespeare’s Driekoningenavond door de 
productiegroep van onze Jeugdtheaterschool. Daarnaast zijn 
we bezig met de ontwikkeling van een groot project waarin 
de Annawijk centraal staat:  “De mens en zijn veranderende 
omgeving”. 

Verder worden er congressen, workshops en lezingen 
gegeven. Het theater wordt ook verhuurd voor alle mogelijke 
podium gerelateerde activiteiten. We hebben er zin in. Over 
een paar maanden hebben we alweer een feestje, dan zijn we 
12,5 jaar open!

Het Annatheater is gelegen aan de Engelseweg,
1 minuut lopen van het NS-station. 
Het adres is: Floreffestraat 21a, Helmond
Telefoon: 0492 475255,

e-mail: info@annatheater.nl
Voor meer informatie kijk op:
www.annatheater.nl.
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Hairstyling WISH uit Bakel genomineerd 
voor Coiffure Award 2015

Saskia v.d. Mortel – v.d. 
Velden eigenaresse 
van Hairstyling 
WISH uit Bakel is uit 
duizenden inzending 
genomineerd voor DE 
kapperswedstrijd van 
Nederland. 

Haar heren serie werd 
uitgekozen door de 
Nationale en Internat-
ionale vakjury. De jury 
bevond de inzending 
van zeer hoge kwaliteit. 
Dit jaar is de grote finale 
op 10 mei in Studio21 in 
Hilversum. Waar Saskia 

met 9 mede genomineerde, vanuit heel Nederland, op het 
podium zal moeten verschijnen om haar serie te promoten. 
“Het heeft bloed, zweet & tranen gekost. Maar ben super 
trots op mijn werk en mijn team.” verteld Saskia vol trots.” 

In de salon werken is mijn passie maar wedstrijdwerk is een 
enorme uitdaging en daar komt heel wat bij kijken. Ik ben ook 
super blij dat ik waardering krijg voor het geen wat ik doe.” 
“Het houd je scherp en up to date van alle laatste trends wat 
toch heel belangrijk is in onze branch.”

Tijdens dit Coiffure Award gala dat gepresenteerd zal worden 
door Humberto Tan zullen alle winnaars bekend worden 
gemaakt. Tot die tijd is het nog spannend. 

Volg Saskia tijdens haar reis naar de Coiffure Award: 
www.hairstylingwish.nl 

 
vd Poelstraat 3a 

BAKEL
0492-345203 

www.hairstylingwish.nl

Women:
 
Wasmassage-cut-blowdry      € 32,00
Aanzet kleuring          € 41,50
Aanzet kleuring 3 weken        € 35,00
Couture Color v.a.                  € 81,50
 
Men :
 
Wasmassage-cut-dry             € 26,50
Cut 3 weken          € 12,50
Men color 5 min.                    € 29,00
Hot-towel Shave          € 27,50
 
 
Cut kids tm 11 jaar       di-do € 21,00  
                                    vr-za  € 23,50 
Cut 12-21 jaar              di-do  € - 2,50 

 

Genomineerd  

Coiffure Award 

2015

Couture Color

Saskia heeft zich gespecialiseerd in op maat 
gemaakte haarkleuringen. Dit wordt “Couture Color” 
genoemd. We passen bij iedere een ander concept
toe, want iedere klant is uniek.                                                                                                  
                                                                                                                        
In een ongedwongen sfeer nemen we echt de tijd 
om zo samen met jou tot een perfect kleurresultaat 
te komen. Er wordt een uitgebreide consulting 
gemaakt d.m.v. een kleurenanalyse. 
Dit doen we o.a. met kleuren-doeken en met behulp 
van een Ipad.

 
Old School Men Cut
 
Ook heren krijgen bij ons de aandacht die ze verdienen.
We knippen volgens de “old school” manier (“schorem-look”) 
zodat je kapsel perfect aansluit bij je gezicht en je volgens 
laatste trend geknipt bent.
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Zeilen in Helmond
We kennen het van het strand: als je 
daar als kind, aan de vloedlijn, een gat 
graaft stroomt het vol water, borrelt 
het vanzelf vol. Lang geleden is er op de 
grens van Helmond en Deurne ook een 
gat gegraven en zand weggehaald om 
wegen en wijken mee aan te leggen en 
ook dit gat is vol gestroomd met water. 
De waterplas Berkendonk was geboren. 

Gelukkig maar want hierdoor is er een 
unieke gelegenheid geschapen om te 
watersporten, midden op de Brabantse 
zandgronden.  Zo kun je op Berkendonk 
bijvoorbeeld leren zeilen bij Jeugd-
Zeilvereniging Berkendonk (JZVB). 
Kinderen vanaf 8 jaar oud kunnen les 
nemen in een van de drie boottypen 
waarover de vereniging beschikt. 

Voor de jongste zeilers beschikt de 
vereniging over een vloot van 12 
Optimisten, een stabiel en robuust 
zeilbootje voor de jongste zeilers. Vanaf 
11 jaar kan de jeugd de overstap maken 
naar een snelle en ranke zwaardboot: 
de Open Bic. In het afgelopen seizoen 
heeft de vereniging 6 van deze bootjes 
aangeschaft en het enthousiasme onder 
de jeugdige cursisten is groot: “vet, 
te gek, gaaf, fokking cool!” juichen de 
cursisten als ze weer aan land komen. 
Nog oudere jeugd, vanaf 13 jaar, kunnen 
in de Laser Pico hun zeildiploma’s halen.

De vereniging bestaat al meer dan 10 
jaar en is springlevend. In de herfst zijn 
bijvoorbeeld op Berkendonk kabines 
geplaatst die aan het einde van de 
winter als clubhuis, kleedkamers en 
instructielokaal zijn ingericht. 

Het nieuwe lesseizoen begin half mei. Er 
zijn nog enkele lesplaatsen beschikbaar 
en er is altijd ruimte voor nieuwe 
enthousiaste instructeurs. 

Surf dus even naar  www.jzvb.nl om 
te ervaren of wind, water, zon en 
soms een beetje regen jouw sportieve 
water(sport)-hart sneller laten kloppen.

Kijk voor extra informatie op: www.jzvb.nl

Hockeyclub Bakel zoekt nieuwe spelers
Hockeyclub Bakel is altijd opzoek naar nieuwe leden die 
gezellig en sportief een potje willen hockeyen op ons 
mooie kunstgrasveld in Bakel! Van trim-hockeyers tot high 
performance, alle leeftijden en niveaus zijn mogelijk. 

Als aanvulling op onze teams zijn wij op dit moment specifiek 
opzoek naar jongens in de leeftijd van 8 t/m 11 jaar om de 
bestaande jongensteams te versterken! 

Weet je nog niet of de hockeysport iets voor jou is, maar ben 
je wel benieuwd wat het spelletje inhoudt?! Kom dan gratis 
één of meerdere keren meetrainen om kennis te maken met 
het hockeyspel en onze gezellige club! Stuur dan een e-mail 
naar jeugdelftallen@hockeyclubbakel.nl of  kijk op de website 
(www.hockeyclubbakel.nl) onder het kopje “nieuwe leden”. 
Wij nemen dan snel contact met je op.

Wanneer je wilt deelnemen aan de proeftraining wordt voor 
een hockeystick gezorgd. Wij verwelkomen je graag op onze 
hockeyclub aan het Geneneind 4a te Bakel!

Wil je daarnaast proeven van de sfeer bij een leuke 
hockeywedsrijd, kom dan op de zaterdagen (jeugd) of 
zondagen (volwassenen) een keer langs in Bakel of bezoek 

bijvoorbeeld de Hockey World League die van 20 juni tot 
5 juli 2015 in Antwerpen gaat plaatsvinden met 10 top 
landenteams uit de hele wereld. Kijk voor kaarten op de 
website www.road2rio.be. 
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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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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 
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Rijles voor € 37,50 per uur
bel 06-51115652

www.autorijschool�nish.nl
info@autorijschool�nish.nl
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“Thuis bidden wij altijd voor
het eten”,

zegt Janneke tegen haar
vriendinnetje,

“doen jullie dat ook?”

“Nee hoor, mijn moeder
kan goed koken!”

Koken
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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 

Meimaand Mariamaand
De Meimaand is Mariamaand. Dan bidden we extra tot onze 
hemelse Moeder. Het is goed om een kaarsje aan te steken bij 
Maria, maar ook aan te bevelen om écht te bidden. Van hart 
tot hart. Praten met je moeder. Je hart echt uitstorten. Dat 
doet goed. Ze luistert en troost. Altijd…

Meimaand Kapel van Binderen
Dit wordt uiteraard ook in de kapel van Binderen, de Maria-
bedevaartsplek binnen onze eigen parochie, gedaan. Bidden, 
kaarsjes en vieren. Zoals elk jaar, is er de eerste zondag van 
mei ’s middags een gebedsviering in de kapel.

Op zondag 3 mei om 16.30 u. is er uitstelling en aanbidding 
van het H. Sacrament en gezamenlijk rozenhoedje. Iedereen is 
van harte welkom!
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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   kerkelijk werker 
 (ma en donderdag) (	040-2842052

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

De dominee is mijn 
vriendin – kind op 
schootdienst
Iedere keer worden de kleurplaten 
met groot enthousiasme voor de Kind 
op schootdienst weer in ontvangst 
genomen. Met rode wangen kleurt 
onze 2 jarige dochter ze en komen op 
het bord te hangen tot de zondag van 
de Kind op schootdienst. Dan moet de 
tekening mee. Als een kostbaar bezit 
wordt het de kerk ingedragen. 

De jas vliegt uit en onze dochter rent 
naar binnen. Mama waar is de dominee 
nu ????? En ja daar is ze. Trots wordt de 
tekening getoond. En natuurlijk krijgt 
deze een mooie plaats. Vrolijk zingend 
beginnen we de dienst. De kinderen 
zitten lekker op de kussens of veilig bij 
papa en mama of de oma. Maar snel 
kruipen de eerste kinderen het altaar 
op. Vooral tijdens de mooie vertelling 
van de dominee, welke met haar 
beer op schoot op haar eigen stoeltje 
een mooi verhaal vertelt met mooie 
plaatjes. Daarna spelen we met zijn 
allen een spel. Jong en oud doen gezellig 
mee. Samen zijn we even heel stil. Dat 
is een gezellige stilte. Toch vouwt onze 
dochter keurig haar handjes en doet 
haar ogen dicht als de dominee dat 
vraagt. We zingen liedjes en we gaan 
dansend achter de dominee met muziek 
instrumenten de kerk uit. Op naar de 
limonade en de zelf gebakken koekjes.

Mama wat was dat leuk, zegt onze 
dochter wanneer ze weg moet. 
Wanneer mag ik weer naar de kerk? De 
dominee is mijn vriendin.

Verdriet of verlies?
Er zijn momenten in het leven dat u 
door verlies of een andere verdrietige 
zaak behoefte hebt aan contact.
U kunt altijd een beroep op ons doen, 
want ook in moeilijke dagen leeft uw 
kerk graag met u mee.
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Lid worden van de wijkvereniging
Waarom lid worden van 
de wijkvereniging?

Op dit moment zijn ruim 400 gezinnen 
lid van Wijkvereniging Dierdonk. Dit is 
een mooi aantal maar waarom zou u 
niet ook lid worden?  De Wijkvereniging 
initieert en steunt een groot aantal 
activiteiten in onze mooie wijk. 

Een greep uit de activiteiten:
 De Jeugddisco voor onze jongere 

wijkbewoners.
 Moet Niks, de vereniging voor de 

oudere wijkbewoners die regelmatig 
uitstapjes organiseert en ook de 
oudere wijkbewoners bijspijkert 
middels de Computerclub

 De Knutselclub voor de creatieve 
jonge Dierdonkers

 Toneelgroep Maskerade, die in 2015 
acht prachtige opvoeringen verzorgde 
van ‘De ideakle echtgenoot’. 

 Didoko, het koor dat in 2014 alweer 
10 jaar bestond

 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
 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.nl 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, to-
neelgroep, koor, fotoclub, creativiteits-
workshops 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 en een voorstelling 
van Maskerade.

Word lid

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

Bestuur van Wijkvereniging Dierdonk

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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‘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!’

Vilsterendreef 5 • Helmond € 242.500,-- k.k

Leeuwenborchweide 10

Wildenborchlaan 40 • Helmond
€ 219.000,-- k.k.

Bleyenbeekdreef 6 • Helmond

De Kromme Geer 33 • Helmond
€ 259.000,-- k.k.

Wildenborchlaan 61

Vanaf 1 juli 2015 gaat de NHG-grens naar € 245.000,-!

Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een garantie die van toepassing is op hypotheken. Een hypotheek met NHG 

zorgt voor korting op de hypotheekrente. Op dit moment geldt de NHG voor hypotheken tot een bedrag van € 265.000,-

Dit bedrag is inclusief bijkomende kosten, zoals notariskosten, advieskosten en overdrachtsbelasting. 

Dit betekent dat bij de aankoop van een bestaande woning de koopsom plus eventuele verbouwingskosten niet meer 

mag bedragen dan € 250.000,00.

Per 1 juli 2015 wordt de NHG-grens verlaagd naar € 245.000,-. Dit bedrag is inclusief bijkomende kosten, zoals 

notariskosten, advieskosten en overdrachtsbelasting. Dit betekent dat per 1 juli 2015 de koopsom plus eventuele 

verbouwingskosten van een bestaande woning niet meer mag bedragen dan € 231.132,- (Bron: NVM). 

Wij hopen u snel te mogen ontmoeten!

Alwin Greefkes, Makelaar

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

€ 250.000,-- k.k.
€ 259.500,-- k.k.

€ 182.500,-- k.k.

VERKOCHT!

VERKOCHT!
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