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Verenigingen

GAZET

Redactieadres: redactie@dierdonk.org
Wijkvereniging:
www.dierdonk.nl
Adres: Ockenburghpark 78,
5709ML Helmond,
Secretariaat:
secretariaatwijkvereniging@dierdonk.nl
Wijkraad:
www.dierdonk.nl
Secretariaat:
secretariaatwijkraad@dierdonk.nl
Parkzicht (gebouw)
(556266 Fax: 556267
Reserveringen via beheerder: (06-30735792
Secretariaat: Hans v. Rijt,
Postbus 130, 5700AC Helmond
www.parkzicht-dierdonk.nl
GFT & PLASTIC: Ma. 1, 15 en 29 juni.
Ma. 8 en 22 juni.
RESTAFVAL:
OPHALEN OUD PAPIER:
Ma. 1, 15 en 29 juni ten westen
en wo. 3 en 17 juni ten oosten
van de Dierdonklaan.

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

 DIERDONK

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”.
One
In Parkzicht op maandagavonden.
Down 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

Telefoonnummers
Alg. Politienummer
(0900-8844
Wijkagent F. Kamphuis via (0900-8844
mail: francisca.kamphuis@politie.nl
(512021
Basisschool Dierdonk
Dierenambulance
(513971
(140492
Gemeente (Meldingen)
Kruiswerk Peelland
(0900 8998636
(522109
Parochie H.Lambertus
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
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Huisartsen praktijk Dierdonk
F.A.T.C. van Vijfeijken,
(514121
M.H.W. Strijbos
(558732
Spreekuur op afspraak
Waterleliesingel 20, 5709 PD Helmond
www.huisartsenpraktijkdierdonk.nl
Tandarts Dhr. R.J. van Hagen,
Coendersberglaan 42
5709 MA Helmond
(556156
Behandeling op afspraak
Tandarts Mw. H. Jeurgens-Schoolen
Waterleliesingel 22
(510410
5709 PD Helmond
Behandeling op afspraak
Praktijk voor Fysiotherapie,
Manuele en Kinderfysiotherapie
Waterleliesingel 18
5709 PD Helmond
(512723
dagelijks van 8.00 - 18.00 uur
Behandeling op afspraak

Verloskundige praktijk “de Uiver”
Waterleliesingel 18
(518551
5709 PD Helmond,
di (namiddag - avond)
Spreekuur:
wo en do (ochtend)
ma-do: 13:00-14:00
Afspraken:
www.verloskundigendeuiver.nl
Logopediepraktijk Dierdonk
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
(088 2088200
met een voorsprong

Nieuwsblad voor Dierdonk

22-5-2015 14:10:12

Nog even en dan.......Vakantie
Toch fijn reacties op de voorpagina, of misschien beter gezegd het voorwoord want
daarin heb ik de vorige maand aangegeven
dat op de voorpagina een waterhoentje
staat. Een oplettende lezeres stuurde
prompt een mailtje met de volgende inhoud: “Geachte heer Smits, het is een hele
leuke, mooi foto op de voorpagina. Toch
even een opmerking: het is geen “waterhoentje” het is een “meerkoet”. Gelukkig
hebben we ook enkele waterhoentjes in
onze wijk, alleen ben ik bang dat er een
poosje terug eentje doodgereden is. vriendelijke groet,”
Bij de benaming waterhoentje ben ik
op het verkeerde been gezet doordat ik
gekeken heb naar het kuikentje van de
meerkoet, als je naar het hoofdje kijkt dan
zie je dezelfde kleuren terug als bij een
waterhoen.
Deze opmerkzame lezeres geeft ons in
elk geval het gevoel dat we de Gazet niet
voor niets maken en naar onze mening
ook goed gelezen wordt. De Gazet is van
ons allemaal en iedereen die denkt een
leuke bijdrage te kunnen leveren wordt
uitgenodigd om iets van, of over onze wijk
te schrijven.
Dit voorwoord zit ik weer te schrijven op de
laatste van de vele vrije werkdagen van de
maand Mei nml, 2e Pinksterdag. Nog een
goede week en dan zijn de eindexamens
voorbij en beginnen de ge-examineerde
aan hun lange vakantie en het wachten op
het verlossende woord “Geslaagd”. Wij als
redactie hopen iedereen in de volgende
Gazet te kunnen feliciteren met het behaalde diploma.

Deze keer hebben we uiteraard een
verslag van de busreis van moet niks, en
ook Mirjam van de Pijl heeft haar werkzaamheden voor de Gazet weer opgepakt,
met haar politieke Column en de Hobby
van….! Onze geheimagent heeft weer
laten weten wel een zaak op het spoor
te zijn maar dat daar grondig onderzoek
voor nodig is en hij zich weer meld als hij
dit afgerond heeft. Twee artikelen die ik
warm aan beveel, “Naar de top voor Kika”
en “de Bergentocht”, beide in het gevecht
tegen kanker.
Verder kunt u op 6 juni ’s middags tussen
de draaiorgels gaan luisteren naar aankomende Andre Rieutjes, op dinsdag 16 juni
’s avonds met de hond mee gaan wandelen met de Midzomeravondwandeling, en
wederom tussen de draaiorgels op 27 juni
’s avonds nog even gaan lachen voor dat
men met vakantie gaat. Nog een belangrijke dag in Juni is de 21e en wel Vaderdag,
uiteraard zijn daar de kinderpagina’s op
aangepast.
Parkzicht is nog steeds op zoek naar een
vrijwilliger voor de dinsdagavond, en wij
als redactie natuurlijk ook nog steeds op
zoek naar versterking. Heeft u interesse
neem dan contact op, voor Parkzicht staat
dat bij de oproep, voor der redactie gebruikt u gewoon redactie@dierdonk.org .
Voor nu weer veel plezier met deze uitgave van de Gazet.

Voor de overige is het nog even doorbijten
en wel tot midden juli voor de vakantie
begint. Wij hebben daarom ook besloten
om het gecombineerde juli/augustusnummer pas rond 10 juli uit te brengen,
dus een week voor de vakanties volledig
losbarsten.
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OSDierdonk sponsort activiteiten voor en
door Dierdonkers
Het doel van de Ondernemers Sociëteit Dierdonk
Het doel van de ondernemers sociëteit is tweeledig.
Enerzijds vormt de vereniging middels de bijdragen van het
lidmaatschap (300,00 euro per jaar) een depot van waaruit
sponsoring van activiteiten, voor en door Dierdonkers,
gericht op het bevorderen van de leefbaarheid in onze wijk
plaatsvindt. De vereniging heeft dan ook een sociaal doel,
waarbij betrokkenheid (bij de wijk) en maatschappelijke
verantwoording (voor de wijk) sleutelbegrippen zijn.
Anderzijds is het doel van de vereniging het kennismaken met
elkaar en elkaars bedrijfsactiviteiten. We zijn een vereniging
met een informeel karakter zonder noemenswaardige
verplichtingen van de leden.

Meer dan gezelligheid alleen
In 2006 is OSDierdonk opgericht ondermeer ter financiële
ondersteuning van de Dierdonkdagen die zonder deze bijdrage
niet zouden kunnen plaatsvinden. Zoals bijna ieder evenement
draaien ook de Dierdonkdagen op veel vrijwilligers, mensen
die naast hun werk zich inzetten voor de leefbaarheid van de
wijk. Het is voor ondernemers niet altijd even gemakkelijk zich
als vrijwilliger in te zetten. Door lid te worden van OSDierdonk
kunnen ze toch hun steentje bijdragen.

Maar OSDierdonk doet meer
We hebben in de afgelopen jaren al aan heel wat activiteiten,
die voor en door Dierdonkers waren georganiseerd, kunnen
sponseren. Activiteiten die de leefbaarheid binnen onze wijk
vergroten en mensen verbinden. Naast het ondersteunen

 DIERDONK

hiervan, organiseren wij exclusief voor onze leden jaarlijks
een 5-tal informele bijeenkomsten op cultureel, sportief en
informatief gebied, zoals bedrijfsbezoeken, familiedagen,
golfdagen, kook clinics, gastsprekers en de jaarlijkse
kerstborrel.
Bijeenkomsten, waarbij je op een gezellige manier elkaar beter
leert kennen. Zo is op zondag 28 juni a.s. is een cultureel en
culinair bezoek gepland, overigens tezamen met de partners,
aan de prachtige stad Rotterdam.

Bent u ondernemer of manager en woonachtig in
Dierdonk word dan lid van onze club
Het is bekend, dat er veel potentiële leden in Dierdonk
woonachtig zijn. Graag verwelkomen wij u in onze club
en levert u op deze wijze niet alleen uw bijdrage aan de
leefbaarheid van onze wijk maar maakt u tevens kennis met de
in onze wijk woonachtige collega ondernemers en managers.
Wij zien uw aanmelding via onze website www.osdierdonk.nl
graag tegemoet.
Indien u zich voor 20 juni a.s. aanmeldt, dan kunt u, samen met
uw partner, nog deelnemen aan ons bezoek aan Rotterdam.
Samen staan we sterker en kunnen we meer doen voor de
wijk.

Parkzicht zoek vrijwilliger
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.
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Bent u in de gelegenheid om ons vrijwilligersteam te komen
versterken neem dan contact op met de beheerder Willy van
Aerle telefoon 06-30735792.
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Opnieuw
Even weg maar weer terug. Dat
gaat niet alleen over mijzelf maar
dat gaat zeker over het onderwerp
De Ruit (om Eindhoven)! Ik voor
spelde het al eerder, daar zal ik
opnieuw over schrijven.

De VVD was verstandiger en koos voor pragmatische oplos
singen. Niet alleen ten opzichte van De Ruit maar ook ten
opzichte van de collegevorming en dus traden i.p.v. het CDA
nu D66 en de PvdA Helmond toe tot het Brabants college van
Gedeputeerde Staten. Het vervuld mij als PvdA Helmond-er
met trots en genoegen natuurlijk.

Na de provinciale verkiezingen is
een unicum in de Brabantse poli
tiek ontstaan: een college zonder
CDA (vroeger was het altijd haar
voorloper de KVP die in het
college was vertegenwoordigd).
Dat er geen college mét het CDA gevormd kon worden had
alles te maken met de meningsverschillen rondom De Ruit.

Er ligt nu een plan om de knelpunten op de N279 en de A67
per probleemgebied op te lossen met o.a. viaducten maar
ook met een omleiding van de Wolfsputterbaan naar de
noordzijde van Dierdonk, door Bakel dus.
Voor een aantal Dierdonkers en een groot aantal mensen uit
Helmond-Noord een mooie oplossing maar het geeft voor
een andere groep Dierdonkers en een hoop Bakelse inwoners
problemen.

Er is een meerderheid aan stemmen uitgebracht op partijen
die deze Ruit niet wilden. De SP kon, nu zij zoveel groter
waren geworden, hun tegenstand wél volhouden. Voor het
CDA geen reden om het troetelonderwerp/prestatieproject
van CDA-gedeputeerde Ruud van Heugten te laten vallen. Dat
maakte het tot een onmogelijkheid voor hen met voldoende
partijen een meerderheid in de Brabantse Staten te vormen.

Hoe, wanneer en precies waar, dat zal nog enige studie
vergen. Het is nog lang geen gelopen race.
Laten we voorlopig onze zegeningen tellen: een vierbaansweg
door Helmond en het Dommeldal komt er niet!
Mirjam van der Pijl, raadslid PvdA
mirjamvanderpijl@gmail.com

Mensen maken de stad
Beste lezers de voorjaarsnota is
nog niet behandeld in de gemeen
teraad wel heb ik de voorjaarnota
al in huis. De eerste voorjaarsnota
van onze bestuursperiode een
voorjaar waarin de herschikking
van taken in het sociale domein
centraal staan. De ambities vast
gelegd in het coalitieakkoord
“Mensen maken de stad” wat ook
het vertrekpunt is van deze voor
jaarsnota. We kiezen voor een
stad waarin iedereen kan mee
doen, een sociaal toekomstbestendige stad met een vangnet
voor die burgers die dat echt nodig hebben. Daarnaast is Hel
mond een ondernemende stad, een stad die binnen Brainport
meetelt en de huiskamer van de Peel is.
De voorjaarsnota is dit jaar meer kaderstellend opgesteld, het
is immers de opmaat naar de begroting toe in het najaar.
Al in de begroting van 2014 was het duidelijk dat Helmond
stevig moest gaan bezuinigen en wel circa 10 miljoen euro en
dat is natuurlijk niet mis. Om deze bezuinigingen te halen zijn
een aantal doelen vastgelegd waar de bezuinigingen gehaald
moesten worden volgens de raad. Dit zijn de thema’s cultuur,
wijkaccommodaties en beheer openbare ruimte. Het college
is in bijeenkomsten met de burgers in gesprek gegaan hoe ze
hier invulling aan moesten geven en dit is in de voorjaarsnota
verwerkt die momenteel voorligt. Tijdens de behandeling
van de voorjaarsnota in de raad kunnen nog wijzigingen
plaatsvinden. Ik zal in mijn volgende bijdragen aangeven hoe
en waar de bezuinigingen doorgevoerd zullen worden.
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Zo lees ik de krant van de dag als ik dit stuk schrijf dat Helmond
flink gestegen is op de ranglijst van onveiligste gemeenten van
Nederland van plaats 28 naar plaats 18 en dat is natuurlijk
geen goede zaak. Maar de cijfers vragen wel om nuance. In
Helmond waren de tien overvallen in 2014 die zorgde voor
een flinke stijging te opzichte van de twee in 2013. Maar in
2013 was dit een onverklaarbare daling de jaren daarvoor
waren de cijfers immers vergelijkbaar met 2014, wel worden
de delicten zwaarder van aard. Maar mensen, als burgers
kunnen wij ook ons steentje bijdragen om weer te dalen op
deze misdaadladder door alert te reageren bij misstanden
zoals bij overlast en criminaliteit, door deze tijdig te melden
maak foto’s met je mobieltje noteer kenteken maar ga er niet
zelf op af laat dit over aan de politie. We hebben in Dierdonk
een zeer goede wijkagent mevrouw Kamphuis die zeer alert
reageert op klachten van onze bewoners bij overlast en
crimineelzaken, zij zal altijd terug koppelen wat er met de
klacht is gedaan en hoe deze eventueel opgelost is.
Nu nog even over de (geen) Ruit gelukkig heeft het provin
ciebestuur gekozen om de plannen van de Ruit niet door te
laten gaan er is gekozen voor aangepast, verbeterd en een
slimmer ingerichte weg dus geen vierbands wel staat in het
akkoord dat de N279 in de toekomst om onze wijk Dierdonk
heenloopt. Dus al goed eind goed.
Jan van Aert
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Willy van Duren
Kalmoesbeek 13
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gratis parrafine bad voor de handen,
bij een complete behandeling!

Altijd leuk om te geven.....
en heerlijk om te krijgen!
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Cadeaubon vanaf € 10,00
of een afspraak
mop 1 JUNI 15.pdf
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06-52407050 e-mail: w.van.duren2@kpnplanet.nl

De snelste vader
Er zitten drie jongens op het
schoolplein. Zegt de eerste: "Ik
heb de snelste vader van de
wereld".
"Hoezo"? vraagt de ander.
"Wel,mijn vader is F16 piloot",
zegt deeerste.
Daarop anwoordt de tweede:
"Pfoeh dan is mijn vader sneller
want die is astonaut.
Waarop nummer drie zegt:
"Dan is mijn vader nog sneller
want die is ambtenaar, hij werkt
van negen tot vijf,maar is om
drie uur al thuis!"
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Toon van den Elsen Beheer b.v.
BOUWBEDRIJF
Kozijnen-Bouw-Onderhoud

Gespecialiseerd in complete kleine & grote verbouwingen
met o.a.:
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Metselwerken
Timmerwerken
Onderhoudswerken
Beglazing
Cascobouw
Dakbedekking
Aanbouw/verbouw
Invalidenaanpassingen

Dakkapellen
Garages – Carports
Ramen, deuren en kozijnen
van hout en van kunststof
Garantie
Kwaliteit
Betaalbaar

Ook verzorgen wij uw bouwtekening en vergunningaanvraag.
www.bouwbedrijfkbo.nl
E-mail: bouwbedrijf.kbo@chello.nl
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Westerzandweide 6
5709 MR Helmond

Tel.: 0492-550202
Fax: 0492-548367
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Zorg Samen Wijk Dierdonk
Tijdens de inloopmiddag van 6 mei hebben de dames kennis
gemaakt met de hobby bloemschikken. Onder leiding van
Annemie Mandigers maakten de dames hun eigen moederdag
cadeautje.
Er bleek veel animo voor een vervolg. Annemie zegde daarop
toe om in het najaar nog enkele workshops te willen verzorgen.
De bedoeling van de woensdagmiddag inloop is om in onze
wijk een gezellige ontmoetingsplek te maken. Daarin is ruimte
om kennis te maken van allerlei vormen van leuke vrijetijdbesteding.

Nu maken overwegend dames gebruik van deze mogelijkheid.
Wij zouden graag zien dat ook de heren zich op woensdagmiddag laten zien. Ook aan hen geven we graag de mogelijkheid kennis te maken met allerlei vormen van tijdbesteding.

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

Midzomeravondwandeling met de hond

Op de lange zomeravond dinsdag 16 juni organiseert hondenwerkgroep “Hart voor honden Dierdonk” een avondwandeling
We starten om 19.30 vanaf Parkzicht en wandelen door de
Bakelse Beemd
We sluiten de avond af in Parkzicht met een drankje
Inschrijven ( met hoeveel personen en hoeveel honden?) kan
op Hartvoorhonden_dierdonk@hotmail.com
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Bart de Geus: Natuur- en landschapsWil je meer weten over onze club kijk dan
op onze website www.fotodier.nl of mail
naar stevenlangewouters@hotmail.com

De natuur ontwaakt uit zijn winterslaap, vogels komen
langzaam weer terug vanuit Afrika waar ze de winter hebben
doorgebracht. Een teken dat de lente in aankomst is.

Fotografie in de algemene zin van het woord past wel bij
mij, maar natuur en landschap hebben op dit moment wel
mijn voorkeur.
Het plannen van natuurfotografie begint al aan de
keukentafel met een degelijke voorbereiding. Waarbij de
alle aspecten onder de loep moeten worden genomen. Wil
je de opkomende zon gaan fotograferen is het van belang
een mooie vrije locatie te zoeken met een vrij uitzicht.
Bij de eerste foto is mijn keuze gegaan naar de weg tussen
Helmond en Bakel. Met een programma The Photographer’s
Ephemeris (TPE) is in 1 oogopslag te zien waar de zon opkomt
en wat nog belangrijker is hoe laat! in de wintertijd hoef je er
niet al te vroeg je bed voor uit!
Zonsopkomst Helmond-Bakel

De Maria Peel in de vroege morgen
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Het mannetje Heikikker laat zich in de paartijd wel op een heel
bijzondere manier zien, een aantal dagen blauw om indruk te
maken op het vrouwtje.
Lopende langs de waterkant komen we allerlei interessante
dingen tegen van een slak tot de eerste libellen.

Slak balancerend op een
grasspriet

Nieuwsblad voor Dierdonk

25-5-2015 19:24:16

fotografie

Een weidebeekjuffer
Wie ‘s morgens er op uit gaat, heeft de
kans om vlinders en insecten op hun
slaapplaats te vinden het voordeel is
dat ze dauwdruppels op hun vleugels
hebben en daardoor niet snel weg
kunnen vliegen.
Oranjetipje (V)

Op een afstand van 2 uur rijden in België is een mooi natuurgebied het Hallerbos
waar in de tweede helft van april de wilde hyacint in bloei staat: een lust voor het
oog. Een blauw tapijt onder jonge, frisgroene beukenblaadjes. Creatieve fotografie
komt om de hoek kijken, weer eens een andere benadering van een mooi bos.

Je zult zien dat fotografie een ander kijk op de natuur gaat geven de kleinste
insecten gaan opvallen. Iets waar we anders aan voorbij zouden lopen. Ook
in Nederland zijn mooie locaties te vinden, in de Noord-Oost polder zijn
bloembollenvelden te bewonderen. Met de slogan “Eén zwaluw maakt nog geen
zomer .“ sluit ik af.
							
Bart de Geus

Wilde hyacint met insect

Gazet juni 2015

Pag 10 11- (06) Verenigingsnieuws - Fotodier.indd 11

11
24-5-2015 17:19:44

pag 06 mts verhoeven asperge Gazet 2015.pdf

1

16-3-2015

12:49:49

ACTIE VAN DE MAAND

dijn
r
o
rolg aat: 2 !
o
Du op m r cm € 60,pe voor t

1 60x100 cm eem meen
0
,
0 eeld: syst met

€ ijsvoorb

dig s ge
aar grati e uit
Pr
w
z
og e,
!
Ho ssett n keu uren
é kle
ca
16

C

M

Gordijnen
Binnenzonwering
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Buitenzonwering
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Insectenwering
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Vloerbedekking

CMY

ZO MOOI...
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Laat u verrassen op onze
nieuwe Facebook-pagina:

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

facebook.com/smitsensmits

www.smitsensmits.nl

*vraag naar de voorwaarden

Goed geregeld
sinds 1982!

Advies & Administratiekantoor

Verse asperges,
ook geschild en verpakt
aardbeien en eieren
ook versautomaat
van 8.00 tot 22.00 uur
Fam. Verhoeven-Martens
Weg naar Bakel 3
Tel. 0492-524469
(bij de rotonde)

Gazet van Dierdonk
advertenties

BOEKHOUDING / BELASTINGAANGIFTEN /
ADVIEZEN

• Voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf
• Voor startende ondernemers
• Voor particulieren (o.a. aangifte inkomstenbelasting)
• Specialist in Engelse Limited
Pag N.W.
34 konings
voor info@adcomp.nl
voorraadbehang.pdf
Kanaaldijk
83b
5707 LC Helmond
www.adcomp.nl

1

14-1-2014

0492-54 55 75

Voor informatie
neem vrijblijvend
contact op met:
23:46:23

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

Betaalbaar huren in
centrum Helmond...
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Konings

voor Verf en Behang

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

Introductiewandeling
met fotoclub Fotodier

LEVEN EN VERBINDEN

Op 7 juni aanstaande organiseert fotoclub Fotodier zijn
eerste introductiewandeling. Heb je een fototoestel en wil
je eens proeven of fotoclub Fotodier iets voor jou is, kom
dan om 1 uur naar de parkeerplaats van Parkzicht aan de
Dierdonklaan.

Als opbouwwerker ondersteun, betrek, motiveer ik wijkbewoners en
ketenpartners in het mede bedenken
van oplossingen die de wijk in zijn algemeen en in het bijzonder de kwetsbare inwoners.
Ik ben dan ook graag bereid om initiatieven te ondersteunen
en te begeleiden. Als opbouwwerker fungeer ik als een spin in
het web en leg verbinden waar het kan.
De veranderingen en ontwikkelingen omtrent leefbaarheid en
saamhorigheid doen steeds meer een beroep op uw talenten
en kwaliteiten. De uitdaging die ons gezamenlijk te doen staat
is de juiste manier vinden om leefbaarheid te koppelen aan
de talenten die Helmond Noord heeft. Ik ervaar al jaren grote
betrokkenheid bij wijkbewoners en ketenpartners om dit in
vertrouwen tegemoet te zien in de toekomst.
Frans.sleegers@levgroep.nl

Steven Langewouters van Fotodier neemt jullie mee op een
wandeling door de wijk waarbij hij wat tips en trucs geeft over
fotografie. Daarnaast is het mogelijk om wat meer te weten
te komen over Fotodier. Onderweg wordt er voor de dorstige
mens gezorgd. De wandeling zal zo’n 2 1/2 uur duren, inclusief
de nodige stops om te fotograferen en vragen te stellen.
Als het je bevalt, kan je tijdens of na deze wandeling je
aanmelden als nieuw Fotodier-lid.
Voor eventuele vragen: stevenlangewouters@hotmail.com

(Jeugd) Overlast!?

Do’s & Don’t’s

U kunt zelf meer dan u denkt!
Stap 1: U kunt overlast ervaren, maak dit bespreekbaar met
de jeugd. Wacht hiermee niet totdat de irritatiegrens bereikt
is.
Stap 2: Maak afspraken wat je wenselijk gedrag vindt met
terechte argumenten (bv. Kleine kinderen die slapen, etc.)
Stap 3: Worden afspraken niet nageleefd of vindt u het
moeilijk om jeugd direct aan te spreken, vraag ondersteuning
aan de jongeren(opbouw)werkers in uw wijk. Gezamenlijk
kunnen we meer bereiken!
Stap 4: Bij overlast breng de jongeren(opbouw)werkers op de
hoogte!
Stap 5: bij strafbare feiten geef dit door aan politie. (bv.
Geluidsoverlast ‘s nachts, brandstichting etc.)

1. Spreek jongeren aan wanneer de emotie niet te hoog op
loopt
2. Blijf de-escalerend (blijf in gesprek en begin bv. niet te
schelden) Voorkom actie – reactie mechanisme;
3. Geef ze niet de reactie die jeugd wil, namelijk je boosheid,
frustratie. Daar doen ze het juist voor. (bv. na belletje trekken,
boos op hen afstappen);
4. Luister naar elkaar. Een compromis werkt beter, dan gelijk
te willen krijgen of alleen te willen overtuigen;
5. Benoem gewenst gedrag van de jeugd.
Dus NIET: “Stop met afval achter te laten!”
MAAR: “leuk dat jullie hier zo gezellig hangen, maar ik vind
het prettig/fijn dat het hier wat netter blijft. Kan dat?“
6. Leg contact met jeugd vanuit het positieve. Leer elkaar
kennen. Wanneer er toch wat irritatie ontstaat is het minder
moeilijk met elkaar in gesprek te gaan!

(v.l.n.r.):
Angelique Seitzinger: angelique.seitzinger@levgroep.nl - 06 14871294
Hassan Yahiaoui: hassan.yahiaoui@levgroep.nl - 06 81531627
Geoffrey Lemmens: g.lemmens@bjbrabant.nl - 06 25007991
Elke Minnebach: elke.minnebach@levgroep.nl - 06 81531642
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Moet Niks mededelingen
“Vanmorgen in het zuiden kans op wat lichte regen. Verder
licht bewolkt. De temperatuur loopt op tot 20 graden.”
Zo klonk het op 12 mei op de radio. Ideaal weer om een
busdagtocht te maken. 44 Enthousiaste mensen vertrokken
om half negen van Dierdonk naar Luik en Blegney.
Na een voorspoedige reis kwamen we in Luik. Een indruk
wekkende stad en een uitdaging voor de chauffeur.
Ongelooflijk hoe hij zijn Mercedes bus door de drukke en
nauwe straatjes wist te manoeuvreren. Het zoeken naar een
plaats om ons veilig uit te laten stappen was ook een hele
opgave. De weinige parkeerplaatsen voor toerisme bussen
werden ingenomen door auto-parkerende Belgen.
Het kostte daardoor veel tijd voordat we aan de koffie
konden beginnen. Het was een hele troost dat de koffie van
uitstekende kwaliteit was en de warme wafelkoek bracht ons
weer helemaal in stemming.
Daarna maakte de bus, waarin inmiddels ook een Frans
denkende, maar gelukkig Nederlands sprekende gids was
gearriveerd, een 2 uur durende tocht langs de interessante
plekken van Luik. Opnieuw konden we genieten van de
stuurkunsten van onze chauffeur Perry. En natuurlijk van de
mooie plekken en gebouwen.
Het meeste indruk maakte het schitterende uitzicht over de
stad, vanaf de Citadel. Ook het nieuwe station maakte veel
indruk.
Daarna was er anderhalf uur de tijd om zelf nog wat te
bekijken, wat te drinken of te winkelen. U zult het misschien
niet geloven: Enkele Dierdonkers hadden de moed om de trap

14
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met 374 treden tot het einde te beklimmen. Het weer terug
klimmen ging hen toch beter af.
Na deze bijna Olympische prestatie vertrok de bus naar de
eindbestemming van onze tocht: De mijnen van Blegney.
Onze gezelschap werd in twee groepen gesplitst. Een groep
bleef bovengronds en de andere groep daalde, voorzien van
blauwe kiel en gele helm af naar de plaatsen waar de kolen
werden gedolven.
Dit werd het hoogtepunt van de dag. Het was een bestemming
die je zelf niet zo gemakkelijk kiest. Er waren in ons gezelschap
mensen die altijd al gedroomd hadden om in een echte mijn
te kunnen kijken.
We werden uitgebreid ingelicht over de geschiedenis van de
mijn en over de mensen die daar hun brood hadden verdiend:
Vrouwen en kinderen werkten in het begin van de vorige
eeuw nog in de mijn.
Voordat de elektrische kolentreintjes in gebruik werden
genomen, moesten vrouwen en kinderen de wagons met
handkracht voortbewegen. Later werd een deel van dit werk
door paarden overgenomen. Alleen al de manier waarop die
naar beneden werden gebracht zou bij de Dierenbescherming
de haren ten berge doen rijzen.
De foto’s die we gemaakt hebben zullen u een goede indruk
geven van hetgeen er in de mijnbouw allemaal gebeurde.
Naast de foto’s bij dit artikel, kunt u genieten van de
fotoreportage die u kunt vinden op www.dierdonk.nl .
Na een 3-gangen diner in de mijnwerkerskantine vertrokken
we, terug naar Dierdonk.

Nieuwsblad voor Dierdonk
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Het programma voor de komende tijd is als volgt:
Dinsdag 2 juni 10:00 uur Tweede fietstocht met aansluitende
lunch in de praktijkschool aan de Straakvense Bosdijk. Nietfietsers kunnen ook aan de lunch deelnemen. Zij verzamelen
zich om 11:50 uur bij de ingang van de school en wachten
totdat de fietsers zijn gearriveerd. Degenen die aan de lunch
willen deelnemen, moeten dit voor 18 mei gemeld hebben.
Dit om de school de gelegenheid te bieden juist in te kopen.
Dinsdag 7 juli 10:30 uur, fietstocht “Eat and Bike”. We
vertrekken vanaf het parkeerterrein bij Albert Heijn. Na
ongeveer 15 kilometers stoppen we voor koffie en vlaai. Neem
voor de volgende pauze zelf brood en drinken mee. Rond
17:00 uur zijn we op ons diner adres. De kosten voor koffie,
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vlaai en het diner bedragen € 20,-. Niet-fietsers kunnen zich
ook bij het diner aansluiten. De kosten bedragen dan € 15,- Zij
krijgen het diner-adres bij hun betaling te horen.
U kunt zich tot 3 juli bij gelijktijdige betaling, opgeven bij
Jeanne, Rhulenhofweide 10, tel: 512516. Gebruik daarbij een
enveloppe met naam, telefoonnummer en het geld.
Woensdag 15 juli 13:30 uur is het jaarlijkse Jeu de Boules
toernooi met aansluitend de barbecue. De kosten voor de
barbecue zijn € 12,50.
U kunt zich tot 10 juli bij gelijktijdige betaling, opgeven bij
Jeanne, Rhulenhofweide 10, tel: 512516. Gebruik daarbij een
enveloppe met naam, telefoonnummer en het geld. U kunt
zich ook opgeven als u alleen mee wilt doen met de barbecue.
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Schoolstraat 25
5761 BV Bakel
Telefoon 0492-343878

Ook voor particulieren!

HENK HUIJSMAN
O P T I E K

Puincontainers
Afvalcontainers
Zandcontainers
Opslagcontainers
Inboedelcontainers

Optiek
mode
op z’n
best

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

Oogmeting
+
Reparaties
GRATIS

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

Voor BRILLEN en CONTACTLENZEN
Geopend: dinsdag t/m zaterdag

Het Mooiste Groen

Van Lieshout Stoffering

advertentie huysman.indd 1

Openingstijden:
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag
Zondag:

C

09:30 tot 18:00
M
09:30 tot 18:00
09:30 tot 18:00Y
09:30 tot 18:00
CM
09:30 tot 20:00
MY
09:30 tot 17:00
12:00 tot 17:00

K

Beek en Donk

Tel.: 0492-461310

www.tuincentrumdebiezen.nl
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Meubel, Auto, Boot, Caravan, Revalidatie Stoffering
uils
in relaxfaute
De specialist
t gemaakt en
Voor u op maa
gemeten.
bij u thuis in
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Biezenweg 2a

22-03-2010 10:3

Horstlandenpark 2 / 5709 MB Helmond
Tel: 0492 539061 / Mobiel: 06 51871480
E-Mail: info@vanlieshoutstoffering.nl
www.vanlieshoutstoffering.nl

Bel gerust voor
een vrijblijvende offerte.
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Koningsspelen op basisschool Dierdonk

Wie op 24 april om 8.45 uur onze
school binnenliep zag dat er in iedere
klas genoten werd van een heerlijk
Koningsontbijt. Na het Koningsontbijt
zijn alle kinderen op weg gegaan naar
sportieve activiteiten en spelletjes.
De groepen 1 en 2 speelden spelletjes
op het schoolplein, er werden bellen
geblazen en er werd gesprongen op een
luchtkussen. De groepen 3 en 4 werden
gastvrij ontvangen op de Bereboot,
waar er verschillende activiteiten te
doen waren.

De groepen 5, 6, 7 en 8 zijn vertrokken
naar de sportvelden van Helmondia
waar JIBB en vele hulpouders klaar
stonden om ze een leuke en sportieve
dag te bezorgen. Via deze weg willen
we ook graag de hulpouders, de
medewerkers van JIBB en de Bereboot
bedanken voor de prettige samenwer
king. Het was een zonnige en vooral
goed georganiseerde dag.
Koningsspelen
Door Noah van de Ven en Martijn
Kuipers (8B)
We hadden eerst een leuk ontbijtje in
de klas. Daarna kregen we een paspoort
en een oranje bandje om je arm.
Toen liepen we met de hele klas naar
Helmond Sport, waar we vervolgens
naar onze groepjes toegingen.
We hebben gedanst op het liedje
‘Energie’ om ons op te warmen. We had
den 12 activiteiten en we gingen telkens
rond, zodat we alle activiteiten hadden
gehad. De leukste spellen waren het
parcours met de heel grote luchtballen
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en de estafette bij de stormbaan.
Tussendoor hadden we af en toe pauzes
en konden we gezellig met de hele
groep iets eten. Op het laatst liepen
we met alle klassen terug. In de eigen
klas kregen we chips en hadden we het
samen afgesloten.
Koningsspelen
Door Lenn en Teun (3-4C)
We hebben een Koningsontbijt gehad.
Toen zijn we naar de Bereboot gelopen.
We hebben eerst het dansje ‘Energie’
gedaan. Het ging heel goed. Toen zijn
we spelletjes gaan doen. En we zijn
ook op het luchtkussen geweest. Bij
een spelletje moest je een blinddoek
om en moest je een parcours afleggen.
We hebben ook gevoetbald, wat heel
leuk was. We hebben ook nog lekker
wat gedronken en tussendoor en een
appeltje gegeten. Toen moesten we
weer verzamelen en liepen we weer
terug naar de school. En toen hadden
we ook een oranje bandje gekregen en
een boekje.
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Nieuws van onze wijkagent:

Woninginbraken
Met de meivakantie achter de rug kan
ik u zeggen dat we gematigd tevreden
mogen zijn met betrekking tot het
aantal inbraken in de wijk tot op heden
in 2015. Vanaf januari tot op heden
werd er bij 3 woningen ingebroken en 1
poging daartoe. (totaal werd er in 2014
zo’n 19 keer ingebroken in Dierdonk).
Wat ik bemerk is dat er onder de in
woners van de wijk Dierdonk een grote
meldingsbereidheid is als het gaat om
het melden van verdachte situaties.
De afgelopen maand werd er één keer
gepoogd in te breken in een woning
aan de Walenburgweide. Een buurt
bewoonster werd op 5 mei ’s nachts om
3.50u wakker van gerommel in de straat.
Toen zij mannen in het donker gekleed
van het garagedak van een woning uit
de straat naar beneden zag komen belde
zij meteen de politie. De politie kwam
met spoed op de melding af maar heeft
de inbrekers niet kunnen vinden in de
wijk. Later bleek dat men gepoogd had
de achterdeur van
woning open
te breken
door een
koevoet of
schroeven
draaier in
de sluitnaad
tussen de
deur en het
deurkozijn
te steken.
Hoe beveilig je nu je woning tegen een
dergelijke inbraak methode?
Om een inbreker buiten de woning te
houden is het belangrijk te weten welke
methode er veel wordt gebruikt.
De meest gangbare manier is het for
ceren van een voor- of achterdeur
of raam. Dit doet de inbreker door
een schroevendraaier of koevoet in
de sluitnaad tussen de deur en het
deurkozijn te steken en druk uit te
oefenen op het slot. Een inbraak die
op deze wijze gepleegd wordt is te
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voorkomen. Onder andere door de
plaatsing van een veiligheidsstrip aan
de buitenzijde van de deur, waardoor
de sluitnaad wordt afgedekt wordt het
voor de inbreker een stuk moeilijker
om binnen te komen. Hij moet er meer
moeite voor doen en die tijd heeft hij
vaak niet. Bovendien maakt dat meer
lawaai en ook daar heeft hij een hekel
aan. Een dergelijke wijze van inbreker
wordt ook gebruikt op draairamen en
bovenlichten,
omdat ook
deze construc
ties dergelijke
sluitnaden
hebben
(tussen het
draaiende deel en het kozijn)
Verdachte situatie: bel alarm 112
Ziet u iets vreemds of verdachts, let dan
op het signalement van de persoon,
bijzondere kledingkenmerken, even
tueel vervoermiddel (kleur, merk, type,
kenteken) en bel het alarmnummer 112.
Deze informatie is van groot belang voor
de vaststelling van de identiteit van de
verdachten en voor hun opsporing en
door alert en waakzaam te zijn, kunt u
zeker een bijdrage leveren.
Oproep aan ouders.
Verschillende jongeren uit Dierdonk
hebben de afgelopen weken zich ge
meld bij de politie omdat zij zijn lastig
gevallen, dan wel mishandeld zijn, door
een onbekende groep jongens tijdens
het buitenspelen in de wijk. Mocht
uw kind ook slachtoffer zijn geworden
van deze groep of heeft u anderszins
informatie hierover dan vraag ik u, om
contact met mij op te nemen
Commotie onder hondenbezitters.
Verschillende hondenbezitters sloegen
alarm op 11 mei toen zij op diverse
plekken rondom honden uitlaatstroken
in Dierdonk verdachte bollen aantroffen.
De ongeruste hondeneigenaren kregen
al snel bericht na onderzoek door de
dierenpolitie dat het hier ging om uit
gedroogde mezenbollen. De versprei
der van de mezenbollen, is zich waar
schijnlijk van geen kwaad bewust, ik zou
graag met hem of haar in contact willen
komen dit kan via 0900-8844 of via de
mail: francisca.kamphuis@politie.nl

Airbags gestolen uit meerdere auto’s in
Dierdonk.
In de nacht van zondag 10 op maandag
11 mei zijn er op de Zilverschoonbeek,
Leeuwenborchweide en Sprengen
bergweide uit auto’s airbags en een
stuur gestolen. Dit moet bijna wel
door professionele autokrakers zijn
gedaan. Dat blijkt uit de minimale of
geen braakschade aan de auto’s en de
wijze waarop de airbags werden ge
demonteerd.
Wederom melding eiergooiers.
Zondagavond 3 mei om 21.45 u werden
er 2 eieren tegen raam woning gegooid
op de Schaarsbergendreef. Getuigen/
tips hoor ik graag!
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 0900-8844 en vraag of
ik in dienst ben. Mocht ik op dat
moment niet bereikbaar zijn, maakt
het service centrum mij een mail en
bel ik u z.s.m. terug.
• Ook kunt u mij bereiken via het
email adres: francisca.kamphuis@
politie.nl
Tenslotte:Volg mij op twitter
Als wijkagent ben ik actief op Twitter.
Via twitter krijgt u inzage in mijn
dagelijks werk, informeer ik u over
lokale problemen en vraag u af en toe
om op te letten, als er bijvoorbeeld
inbrekers actief zijn.
Uw wijkagent, Francisca Kamphuis
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Naar de Top voor KIKA 2015
Junioren klimweek Zwitserse Alpen
In de zomervakantie gaan wij, Linsey en Nicky Duijmelink
van 8 t/m 15 augustus in de Zwitserse Alpen vier bergtoppen
beklimmen met als hoogste “Top” , de Bishorn(4153m) om
geld in te zamelen voor KIKA. De omstandigheden in de Alpen
– ijs en sneeuw – symboliseren de zware omstandigheden die
de kinderen met kanker te verduren krijgen.
Dit is een grote uitdaging en spannend avontuur voor ons,
maar nog veel spannender, en ook veel belangrijker, zijn de
acties die wij vooraf gaan doen om zoveel mogelijk geld in te
zamelen voor onderzoek naar kinderkanker(KIKA)
Uiteraard betalen wij zelf alle kosten die gemoeid gaan met dit
avontuur; de reis, overnachtingen, eten, materiaal, gids, etc.
Daarnaast heeft ieder klimmer, de doelstelling om minimaal
€ 1.000,- sponsorgeld binnen te halen voor KiKa. Natuurlijk is

ons doel om ver boven deze minimale bedrag
van €1000 per persoon te komen.
Wij willen graag uw aandacht vragen voor de volgende actie:
Op Zondag 21 juni van 10uur tot 16uur houden wij een super
gezellige vlooienmarkt, in en om de blokhut van Scouting
Paulus op de Bakelsedijk.
Wij willen, d.m.v. de kraamverhuur, geld inzamelen voor KIKA.
Een kraam binnen kunt u huren voor maar liefst €15
Een kraam buiten kunt u huren voor maar liefst €10
Wilt U meedoen aan deze reuze gezellige dag – huur dan een
kraam van ons!
Wij hopen natuurlijk ook op veel belangstelling, ook als u
geen kraam wil huren, bent u van harte welkom om gezellig te
komen snuffelen. Neem familie, vrienden en bekenden gerust
mee.
Als u belangstelling hebt voor een kraam kunt u ons mailen
r.duymelink@chello.nl. Dan krijgt u verder alle informatie.
Natuurlijk kunt u ons ook gewoon sponsoren. Het is heel
makkelijk! Stort uw donatie op:
NL56RABO0109520874 t.n.v. Naar de Top voor KiKa
Onder vermelding van: Klimmer Linsey en Nicky Duijmelink
Voor zakelijke sponsors zijn er speciale sponsorpakketten en
wij kunnen een factuur regelen. Laat ons weten of er hier
interesse voor is.

Bergentocht Tegen Kanker
over de Utrechtse Heuvelrug mountainbiken of steppen
Op 28 juni 2015 gaan wij, Marloes,
Ellen, André, Peter, Judith en Koen
deelnemen aan de Bergentocht
Tegen Kanker.
Met een aantal mannen en
vrouwen gaan wij 44 kilometer
over de Utrechtse Heuvelrug
mountainbiken, Ellen gaat 25 kilometer steppen.
Alle donaties zullen gebruikt worden voor wetenschappelijke
onderzoeken naar Hersentumoren.
Geld voor onderzoek is hard nodig aangezien de sterftekans
voor mensen met een hersentumor 99,7% is. Dat betekent
dat 0,3% maar overleeft, met meer geld maken we onderzoek
mogelijk en samen hopen wij dat er meer onderzoek en
daarmee hopelijk ook genezing komt.

Hopelijk willen jullie ons helpen door te doneren op
www.bergentocht.nl, zoek naar team Helmond on Wheels,
via de button “steun ons” kun je een donatie uitvoeren.
Ons team heet Helmond On Wheels, welke je kunt kiezen
in de lijst. Daarnaast is het ook mogelijk om een van ons te
steunen en een boodschap achter te laten.
Het hoeven geen hoge bedragen te zijn, tenslotte helpt iedere
euro ons dichter bij het doel
te komen. Dus wacht niet
langer en STEUN ONS, Samen
staan we sterk … samen
helpen we kanker de wereld
uit!

Door middel van donaties proberen wij een zo hoog mogelijk
bedrag op te halen.
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De Papa van Jantje
Jantje zit in de woonkamer te
spelen.Zijn papa ligt in de zetel
te slapen en snurkt.
Opeens begint Jantje aan de
knopen van vaders vest te
draaien.
“Wat doe je nu?”
vraagt zijn moeder.
Jantje antwoordt:
“Ik zoek de knop om hem zachter
te zetten.”

21-5-2015 16:39:31

Koken met papa
Papa en Jasper hebben boodschappen
gedaan bij de supermarkt. Ze gaan
koken voor mama. Papa heeft de
boodschappentas op de keukentafel
gezet. Jasper pakt er een pak spaghetti

uit. Daarna tomaten, een prei, een
pot tomatensaus en een zakje met
geraspte kaas. Mama komt de keuken
binnen en ziet alle boodschappen op
tafel liggen. ‘Oh, wat lekker allemaal.
Jullie gaan zeker spaghetti maken met
tomatensaus,’ zegt mama. ‘Je mag
hier helemaal niet komen. Het is een
verrassing,’ zegt papa. Mama lacht en
zegt: ’Ik ga weer gauw weg.’
‘Ik ga de tomaten wassen en de prei,’
zegt papa. ‘Wat moet ik dan doen?’
vraagt Jasper. ‘Jij mag straks de
gewassen tomaten en prei in stukjes
snijden,’ zegt papa. Jasper pakt een
grote snijplank uit een keukenkastje. En
een mes uit de keukenlade. Papa legt de
gewassen tomaten en de prei bij Jasper
op de tafel. ‘Je hebt nog een paar bakjes
nodig om de gesneden tomaten en prei
in te doen,’ zegt papa. Hij pakt ze uit de
kast en zet ze bij Jasper neer. Jasper is
al ijverig de tomaten aan het snijden.
Papa heeft inmiddels het gehakt voor de
saus op een bord op het aanrecht gezet.
En er staat een grote pan water op het
fornuis. Daar moet straks de spaghetti
in.
‘Gaat het goed Jasper? Pas op dat je niet
in je vingers snijdt,’ zegt papa. ‘Ik heb de
tomaten al gesneden,’ zegt Jasper. Papa
kijkt goedkeurend naar het plastic bakje
met de stukjes tomaat. Nu moet Jasper
nog de prei in reepjes snijden. Papa
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heeft de hapjespan ook op het fornuis
gezet.
‘Ik ga even een zakdoek pakken,’
zegt papa en loopt de keuken uit. De
poes Moortje glipt de keuken binnen.
Jasper is zo druk bezig dat hij niet ziet
dat Moortje op het aanrecht springt.
Moortje likt en eet van het gehakt voor
de saus. Papa komt de keuken binnen en
ziet Moortje op het aanrecht zijn buikje
vol eten met gehakt.

‘Moortje ga onmiddellijk van het
aanrecht af!’ roept papa. Moortje
schrikt, springt van het aanrecht af
en vlucht de keuken uit. Jasper is ook
geschrokken en snijdt bijna in zijn
vingers. Jasper kijkt van papa naar het
aanrecht. Kruimels gehakt liggen overal
verspreid. ‘Ik heb Moortje helemaal
niet gezien,’ stamelt Jasper. ‘Jij kan er
niets aan doen. Ik had de keukendeur
dicht moeten doen,’ zegt papa. ‘Er is
nog een heleboel gehakt over,’ zegt
Jasper. ‘Nee, dat is vies. We moeten het
gehakt weggooien. Maar we hebben
nog spekreepjes. Dat is ook lekker in de
saus,’ zegt papa. Hij pakt een doosje met
spekreepjes uit de koelkast. Papa doet
een schort voor. Hij doet wat olie in de
hapjespan. Eerst bakt hij de spekjes. Het
begint lekker te ruiken in de keuken.
‘Nu kunnen de prei en de tomaten erbij
Jasper,’ zegt papa. Jasper geeft papa de
bakjes. Als ze meegebakken zijn doet
papa de pot tomatensaus erbij. ‘Zo,
nu de deksel op de pan en dan kan de
saus lekker pruttelen,’ zegt papa. ‘We
moeten de spaghetti nog koken,’ zegt
Jasper en geeft het pak aan papa. ‘Ja,
heel goed. Maar eerst moet het water
koken,’ zegt papa. Als het water gloeiend
heet is, doet papa de pasta erin. Hij zet

de eierwekker op acht minuten. ‘Zo is
het net of we eieren koken,’ zegt Jasper.
Papa moet lachen.

Mama klopt op de keukendeur en
roept: ‘Kan ik de tafel al dekken?’ ‘Ja,
we zijn bijna klaar,’ roept papa terug.
‘Vindt mama de saus zonder gehakt
wel lekker?’ vraagt Jasper. ‘We zeggen
niet dat Moortje van het gehakt
gesnoept heeft. En dat we een nieuw
recept verzonnen hebben,’ zegt papa.
‘Jaaa, we gaan mama foppen,’ zegt
Jasper en springt heen en weer. De
eierwekker gaat. Papa giet de slierten
door een vergiet en doet ze daarna in
een grote schaal. Dan gaat de heerlijke
tomatensaus erover. ‘Papa, de kaas
moet er nog in,’ zegt Jasper. ‘Oh ja,’ zegt
papa en strooit een dikke laag over de
saus.
‘We zijn klaar. Kom kok Jasper, we
gaan mama verrassen met deze
eigengemaakte schotel,’ zegt papa.
Vol trots loopt Jasper achter papa de
keuken uit. Mama zit al klaar en klapt
in haar handen als papa de hete schaal
neerzet. Als ze allemaal zitten mag
mama als eerste opscheppen. ‘Het ruikt
heerlijk,’ zegt mama.
‘Ik heb de groenten gesneden,’ zegt
Jasper. Mama neemt een hapje. Jasper
kijkt gespannen naar het gezicht van
mama. Ze neemt nog een hapje. Ze
kijkt van Jasper naar papa. ‘Mmmm,
zo’n heerlijke spaghetti heb ik nog nooit
gegeten. Wat heerlijk die spekjes erin,’
zegt mama. ‘Ja, een nieuw recept. Dat
hebben Jasper en ik zelf verzonnen,’
zegt papa en geeft Jasper een knipoog.
‘Ja helemaal zelf verzonnen,’ zegt Jasper
en geeft papa ook een knipoog.
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Kleurplaat
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Doodles gifts op www.yoursurprise.nl		
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Doodles wenskaarten op www.greetz.nl.

Oplossingen op pag 29.
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Professionele verf voor een scherpe prijs!

€ 53,95

€ 66,50

€ 50,70

€ 40,65

€ 65,70

€ 69,90

€ 49,95

€ 53,40

€ 76,50

€ 69,50

€ 53,10

€ 58,70

€ 50,50

€ 52,30

€ 37,90

€ 39,35

Wij mengen uitsluitend met originele kleurpasta’s!
Prijs per liter exclusief € 2,50 mengkosten.
Actieperiode t/m 30 juni 2015.

Mierloseweg 86, 5707 AP, Helmond
(0492) 53 50 66, www.driessendeverffabriek.nl

VLOEREN & SANITAIR
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GEHELE MAAND JUNI

-20%

Fysiotherapie
Helmond
•
•
•
•

TEGELVLOEREN - HOUTENVLOEREN

Fysiotherapie
Manueeltherapie
Sportfysiotherapie
Orthopedische
Revalidatie
• Oedeemtherapie
• Dry Needling

LAMINAAT- PVC VLOEREN
HELMOND T. 0492 - 792499

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

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

DEDE
GEHELE
JUNI
KORTING
GEHELEMAAND
MAAND MEI
2020%
% KORTING
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Medi-Seinen: “Maak je niet dik”
nieuws vanuit Medisch Centrum Dierdonk

Het afgelopen weekend was ik op een twee daagse
nascholing in Vaals. Samen met nog 74 andere collega’s uit
den lande werd ik bijgepraat wat betreft nieuwe inzichten
en ontwikkelingen binnen het huisartsenvak. Stuk voor
stuk interessante onderwerpen. Over de ”penopauze bij de
man”, jazeker die bestaat, wil ik het graag een andere keer
hebben. Voor nu zou ik graag met u willen spreken over de
operatieve mogelijkheden bij ernstig overgewicht.
Een groot gedeelte van de Nederlandse bevolking is gewoon te
dik. Punt. Natuurlijk zijn er een aantal medische aandoeningen
die kunnen leiden tot gewichtstoename, maar in de meerder
heid van de gevallen geldt het gezegde “elk pondje gaat door
het mondje”. Het gewicht is een maat voor wat je eet! Dit is
geen geneeskundige- maar een natuurkundige wet namelijk,
letterlijk, de wet van behoud van massa. Er worden meer
calorieën opgenomen dan verbruikt. Zo simpel is het. Maar
wat nu te doen wanneer alle afslankpogingen door de jaren
heen zijn mislukt met alle frustraties van dien? Hoe dan
verder? Dan valt een “maagverkleiningsoperatie”, in medische
termen “bariatrische chirurgie” te overwegen.
Wat is een ernstig overgewicht. Een maat hiervoor is de BMI
(Body Mass Index). Het gewicht in kilogram wordt gedeeld
door de lengte in meters in het kwadraat. Indien wiskundig
onderlegd, kunt u het zelf uitrekenen, maar u kunt het ook
gewoon opzoeken en berekenen op het internet. We spreken
van een ernstig overgewicht bij een BMI van 35-40 of meer.
Ernstig overgewicht gaat gepaard met gezondheidsrisico’s en
een kortere levensduur. Suikerziekte, hart- en vaatziekten,
hoge bloeddruk, een verhoogd cholesterol, COPD, gewrichts
klachten, bepaalde vormen van kanker, het slaap-apnoe
syndroom, onvruchtbaarheid bij de vrouw, bijvoorbeeld, zijn
allemaal gerelateerd aan een ernstig overgewicht.

Wat betreft de operatieve mogelijkheden, wil ik twee tech
nieken met u bespreken. Bij de “gastric sleeve” operatie wordt
ongeveer tweederde van de maag verwijderd. Bij de “gastric
bypass” procedure wordt de maag verkleind en het voedsel
omgeleid. Na beide operaties resteert een maag ter grootte
van een kiwi. De gastric bypass operatie wordt het meest
toegepast. Technisch gezien betreft het een zogenaamde
“kijkoperatie”. Voor de goede orde wil ik nog melden dat het
maagbandje uit het verleden niet of nauwelijks meer wordt
uitgevoerd wegens de tegenvallende resultaten op de langere
termijn en complicaties. Voor de operatie is er een uitgebreid
screeningsprogramma waarbij normaliter de chirurg, internist,
psycholoog en diëtiste zijn betrokken. Na de operatie zal het
eetpatroon bijvoorbeeld moeten veranderen, van 3 maal per
dag naar 6 keer per dag, uiteraard kleinere porties en met
aandacht voor gezonde voeding. De operatie op zich duurt
ongeveer 50 minuten, de patiënt mag eigenlijk direct uit bed,
blijft doorgaans 1 dag opgenomen en mag meteen drinken.
Geopereerde patiënten dienen voedings- en vitamine prepa
raten te gebruiken. Uiteindelijk zullen de patiënten 25-30%
van het stabiele gewicht voor de operatie afvallen. In ge
selecteerde gevallen is een maagverkleiningsoperatie een
uitkomst.
Mensen zijn geneigd om iemand met overgewicht en een
hogere sociaal economische status een “bourgondiër” te
noemen en dan ook nog eens dat goed te keuren. Omgekeerd
wanneer je het in de maatschappij minder getroffen hebt dan
wordt je vaak afkeurend aan- en nagekeken met daarbij ook
nog eens de aantekening “eigen schuld dikke bult”. Kunt u mij
dit uitleggen?
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

Verloren vest
Woensdagavond 13 mei (avond voor Hemelvaartsdag) heeft
mijn dochter bij het buitenspelen haar lichtblauwe Superdry
vest (maat xs of s) buiten laten liggen in de struikjes aan de
Arcenlaan. De volgende morgen was het vest weg. Mogelijk
dat iemand het vest gevonden heeft. We zouden het graag
vernemen.
Met vriendelijke groet,
Marina Martens
Arcenlaan 5
0492-550678/06-43394258
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Insectencursus bij IVN Helmond
Door Gerard Compiet, bestaande uit 2 lessen op maandag
1 juni en maandag 8 juni van 20.00 u. en 22.00 u. en een
excursie op zaterdag 13 juni.
les 1: 1 juni: inleiding over insecten in het algemeen, daarna
komen de dagvlinders, de nachtvlinders en de kevers
aan bod.
les 2: 8 juni: libellen, wespen, bijen, mieren, vliegen en
sprinkhanen.
excursie: zaterdag 13 juni in een nader te bepalen gebied.
De lessen worden gegeven in de Groene Campus,
Scheepsboulevard 1, 5705 KZ Helmond.
Kosten: 15 euro voor niet-leden van IVN Helmond, 10 euro
voor leden.
koffie/thee 0,50 euro per kop.
Actieve werkgroepleden van IVN kunnen kosteloos deel
nemen aan cursussen indien het onderwerp voor hun IVN
activiteiten relevant is. Zij betalen alleen voor koffie en thee.
Niet-leden van het IVN krijgen bij inschrijving voor een cursus
een gratis proeflidmaatschap van IVN-Helmond voor 2015.
Aanmelden voor 20 mei bij Setty Vos, tel.0492-545649 of
setty vos@ hotmail.com

Natuurmarkt Helmond
In stadswandelpark de Warande wordt op zondag 7 juni van
12.00 tot 17.00 uur weer de jaarlijkse Natuurmarkt Helmond
georganiseerd. Meer dan 50 organisaties en verenigingen
zullen demonstraties en voorlichting geven op het gebied
van natuur, milieu en duurzaamheid, gericht op een breed
publiek, van jong tot oud! De markt biedt doe-activiteiten en
interacties met het publiek. De markt wordt georganiseerd
door ‘Imkersvereniging Helmond e.o.’.
De toegang tot de markt is GRATIS.

Divers en duurzaam

Natuur en milieu komen in al hun aspecten aan bod. Er zijn
observatiekasten met bijen, je kunt zien hoe kunstraat wordt
gemaakt en natuurlijk kun je honing proeven. Maar er is veel
meer te zien en beleven. Zo is er het ‘Elkerliek ziekenhuis’ met
‘Pollenmeting’, kun je bij ´Natuurkanaal´ kijken wat er allemaal
live in de natuur gebeurt en laat ‘WeCycle’ haar activiteiten
m.b.t. inzameling en recycling van elektrische apparaten en
energiezuinige verlichting zien.

Locatie

De Natuurmarkt wordt gehouden in en rondom de ´Bijenhal´
in stadswandelpark de Warande.(GPS-adres is Kluis 1, 5707 GP
Helmond). De ingang tot de markt bevindt zich aan de AarleRixtelseweg.
De Natuurmarkt is goed te combineren met een bezoek aan
een gratis concert in het Carat-muziekpaviljoen van 12.00 tot
14.00 uur, het slaan van een balletje op de midgetgolfbaan
of met een bezoekje aan het dierenpark. In de Warande
is een gezellig restaurant gevestigd. Al met al voldoende
mogelijkheden om er een compleet dagje uit van te maken!!
Wilt u een indruk krijgen van eerder gehouden Natuur
markten in Helmond, dan kan dat via de website
www.imkersvereniginghelmond.nl

Activiteiten

Op de website www.imkersvereniginghelmond.nl ziet u een
opsomming van alle activiteiten van de imkervereniging en de
gastdeelnemers.

Kinderen

Speciaal voor kinderen zijn er huifkartochten door de
Warande en worden er pannenkoeken gebakken. Kinderen
kunnen ook zelf actief bezig zijn met bijvoorbeeld het rollen
van kaarsjes, het vlechten van boompjes van wilgentenen
of het maken van vogelnestkastjes. Daarnaast kunnen de
allerkleinsten zich laten schminken.
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Scouting Paulus: Explorers en Wipe-out

De explorers van onze groep (14-17
jaar) zijn op dinsdag 5 mei niet naar een
bevrijdingsfestival gegaan maar gingen
met 16 man/vrouw sterk plus nog wat
leiding richting het plaatsje Zoelen bij
Tiel. Daar in Zoelen bevindt zich de
officiële enige echte wipe-out baan van
Nederland. Waarschijnlijk ken je het
programma wel wat ook op TV wordt
uitgezonden waarbij deelnemers met
en tegen elkaar strijden door de meest
vreemde spellen te spelen.
Bij aankomst in Zoelen was het weer al
niet zo heel geweldig en dit zou in de
loop van de middag alleen maar erger
worden. Het waaide inmiddels al behoorlijk en ook de eerste regendruppels
begonnen te vallen.
Toen we binnen de nodige instructies
gekregen en iedereen er ook nog eens
op gewezen werd dat alles op eigen
risico gebeurde, toen hoorde we boven
ons op het dak de regen van een flinke
hoosbui overkomen. Na deze uitleg dan
toch maar naar buiten op weg naar de
wipe-out baan, wat was ik blij dat ik
een regenjas aan had terwijl de meeste
explorers in korte broek en T-shirt
liepen. Voordat we bij het beginpunt
waren was iedereen door de regen al
flink nat en door en door koud, en de
pret moest nog beginnen. De groep
werd gesplitst in een rood en blauw

team dat tegen elkaar ging strijden. Als
eerste werden telkens enkele explorers
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vast gesnoerd in een ronddraaiende
tol waarna ze bij loslaten een parkoers
moesten doorlopen, dat gaat dus niet
en als dat wel lukt met veel vallen en
opstaan. Maar de stemming zal er al
helemaal in.
Hierna gingen de groepen hun eigen
weg en ik ben met het rode team mee
ge
lopen om alles op de gevoelige
plaat vast te leggen. Bij het volgende
spel moesten ze op allemaal op een
verhoging gaan staan waarbij ze door
een ronddraaiende balk eraf gegooid
konden worden. De kunst was dan om
op tijd omhoog te springen terwijl de
balk steeds sneller rond draait.
Het meest inspirerende spel was toch
wel het springen van bal naar bal. Er
staan dan vier zachte ballen op een rij,
waar bij je moet proberen van bal naar
bal te springen en op het laatst ook
nog door een soort hoepel, en dat valt
echt niet mee. De enige die dit lukte
was Dion, die was groot genoeg om
dit te volbrengen. Dit spel was er in
twee variaties, één met luchtkussens
onder je en één in het water. De eerste
variant hebben ze allemaal gedaan, de
tweede in het water werd alleen door
de echte bikkels gedaan. Ten eerste
moest je door het water waden om bij
het plateau te komen en ten tweede
wist je dan al zeker dat het een hele
moeilijke was en je zeker een frisse
duik ging nemen. Ondertussen was het
harder gaan waaien en nog meer gaan
regenen en met 14 graden buiten echt
snijdend koud als het dan ook nog gaat
hagelen. Al stuiterend van de ene naar
de andere bal en met een soms sierlijke
duik belande elke explorer of leiding in
het koude water. Wat een lol als je dat
vanaf de kant kunt bekijken.
Inmiddels had de wedstrijd leiding be
sloten dat we geen waterspellen meer

mochten doen gezien de regen en de
wind en daarom werd er nog één spel
gedaan voordat we naar binnen zouden
gaan, dit was het spel waarbij een soort
boksballen onverwacht uit een muur
komen en je dus van een balk afslaan.
En toen naar binnen, waarbij er ge
luk
kig de mogelijkheid was om te
douchen. Hierdoor konden al die tere
Explorer lichaampjes weer een beetje
opwarmen. En dat was wel nodig want
er moesten nog wat sumo wedstijden
gespeeld worden, echt serieus ging er
dit niet meer aan toe. Dit was een mooie
afsluiting van deze middag. Ondanks
de regen wind en kou hebben ze het
ontzettend leuk gehad bij de wipe out
baan. En nu vlug weer naar Helmond
naar de blokhut want daar sluiten we
deze dag pas echt af met een lekkere
BBQ.
Internet Scouting Paulus
www.scoutingpaulus.com
Facebook 			
www.facebook/scoutingpaulushelmond
E-mail algemeen
info@scoutingpaulus.com
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Voor spitten van tuinen, Uitgraven van vijvers, zwembad
en diversen grondwerken.
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Ook een minigraver van 70 cm breed.
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Hooieeuwsels 10 5761 DC Bakel Tel: 06 53382407
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www.autorijschoolfinish.nl
info@autorijschoolfinish.nl
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CosCom

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

CCorstiaan Stoeffe

CY

CMY

K

info@coscom.nl
www.coscom.nl
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Jeugd(prijs)puzzel. Win een cadeaubon!
Afgelopen maand hadden we een Letterrad Als je juist
geteld had dan kwam er als oplossing uit “een rode roos
voor moederdag” over. Er waren deze maand niet zoveel
inzendingen, of dit met de moeilijkheidsgraad te maken heeft
of me de meivakantie weten we niet. Er waren weer 3 prijzen
te verdelen. Uit de goede oplossingen heeft Gerard Bosmans,
wnd. Voorzitter van de wijkvereniging 3 prijswinnaars
getrokken die op 21 mei hun prijs in ontvangst genomen
hebben. Op de foto’s hieronder de gelukkige prijswinnaars.
Van Harte Gefeliciteerd

Zoek met Papa de vogels
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Niet meegedaan of niet gewonnen?

Niet gewonnen, of niet meegedaan dan krijg je deze maand
een nieuwe kans.
Deze maand hebben we weer woordzoeker en gaan we pap
helpen met vogels zoeken. Streep de woorden weg, kan
van links naar rechts, onder naar boven, schuin boven naar
schuin beneden enz. Er blijven 10 letters over en dat is dan de
oplossing die je instuurt. Deelname is weer mogelijk vanaf 7
jaar.
Veel puzzelzoek plezier.
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Roel van Doorn, Kyan Kuijpers en Bram van den Heuvel
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aalscholver
fuut
kievit
merel
winterkoning
buizerd
duif
wielewaal
grutto

P

reiger
ekster
meeuw
zwaan
taling
hop
wulp
leeuwerik
gors

F

K

koolmees
mus
uil
goudvink
kraai
raaf
eend

Oplossing

Oplossing doodles spelletjespagina 23

Waar moet de oplossing naar toe?

De oplossingen van deze woordzoeker 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:

Zondag 21 Juni 2015
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ZOMER
ABONNEMENT

4 maanden

onbeperkt Squash,
Fitness en Groepslessen
(o.a. Zumba en Spinning)

voor slechts

€ 19,95 per maand

(geen inschrijfgeld)
Actie voorwaarden: u was in mei géén klant bij Sport Citadel!
Actie af te sluiten in juni en juli / inschrijfdatum is startdatum

Spinning, Squash, Fitness, Steps,
Zumba, Powerkick, Body lift,
Fysiotherapie, Hip Hop,
DéDé Danceballet, Darts,
TaeKwon-Do
- Advertenties Gazet van Dierdonk mei 2015.indd 30
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Stichting Draaiorgels Helmond
Reprise bevrijdingsrevue
door de Aerlese Revue
Op Woensdag 6 en Donderdag 7 mei was de reprise van de
bevrijdingsrevue van de Stichting de Aerlese Revue. Deze
revue boordevol muziek, liedjes en sketches van rond de
bevrijding van Nederland trok 2 dagen een volle zaal.

Jonge strijkers van Kunstkwartier spelen
voor u op zaterdag 6 juni
Strijkersensemble 1, bestaat uit 16 jonge strijkersleerlingen
in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar en staan onder leiding van
viooldocente Yvonne Franssen van Kunstkwartier. Op
zaterdag 6 juni zullen zij niet alleen een bezoek brengen aan
de Gaviolizaal maar zal het ensemble, het aanwezige publiek
ook 2 keer trakteren op een klein concertje van een half uur.

Demonstraties Morrisdansen

Zondag 10 mei stond in het teken van Morrisdansen. De
80 jarige Helmondse Morrisdansgroep gaf zal hun Engelse
gasten in het kader van hun jubileum diverse demonstraties.
Een van de dansen werd uitgevoerd op muziek van het
handdraaiorgeltje “Onze Klenne”, waarvoor de Morrisdansgroep speciaal een orgelboekje voor hadden laten kappen.

In dit half uur laten zij hun kunnen horen, waar ze elke
vrijdagmiddag weer zo hard voor oefenen. De leerlingen
(“Andre Rieutjes in spee”) hebben er zin in, zoals je ziet straalt
het enthousiasme ervan af !!!
Het ensemble speelt om 14.00u en om 15.15u. De toegang is
gratis echter vragen we u wel onze donatiepijp te gedenken.

Nog even lachen voor we met vakantie gaan

Concert door Het Houts Gemengd Koor

Op zondag 17 mei was het de beurt aan het Houts Gemengd
Koor. Diverse populaire en klassieke werken maar ook delen
uit musicals werden gezongen. Het slot van het concert stond
volledig in de teken van de bevrijding Ook hier kunnen we
terug kijken naar een geslaagd evenement.

Op zaterdagavond 27 juni 2015 kan er in de Gaviolizaal nog
even gelachen worden voor we echt met vakantie gaan. Op
deze avond treden op de Kletsers Rob Scheepers Helmond en
Roel Hansen en in elk geval de groepen, TaDaa, Keiegalmers
en Qukske dur bai.

Begeleiding deze keer geen kapel maar onze draaiorgels. De
avond begint om 20.00 uur, en de entree hiervoor bedraagt
slechts € 6,00. inclusief een kopje koffie of thee. 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.
De Gaviolizaal is te vinden aan de Torenstraat 36a te Helmond
(tegenover AlbertHeijn XL) Open op Za en Zo 13.00 -17.00 uur.
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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!

Voor uw frietwagen-catering
op locatie

24
b e re / 7

Óok voor
autoverhuur

ik b aa

Johan Slegers

r

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

info@johanslegers.nl
Tel. 06 537 604 75

EXTRA SLEUTEL

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

ook autosleutels met
startonderbreker

Nieuwbouw Verbouw Renovatie
Onderhoud Traprenovatie

Vlomanshof 16 | Bakel
06-41499703

VAN TIEL
BAKEL
KLAAR TERWIJL U WACHT

TOT ZIENS
IN
B A K E L!!
- Advertenties Gazet van Dierdonk mei 2015.indd 32
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De hobby van… Jan van Tiel
Elke maand vragen we een van de mensen achter de
advertenties in ons wijkmagazine naar hun hobby of vrije
tijdsbesteding. Dit keer laten we Jan van Tiel van HUBO in
Bakel aan het woord in onze rubriek De hobby van …
Bakel is het doel van mijn reis dit keer. Daar tref ik een
veranderd dorpsaangezicht aan in de Dorpsstraat. Waar
eerst met blauwe letters FIXIT stond op het pand op nummer
29 staat nu in zwart en geel HUBO. Bovendien heeft de
doe-het-zelf-zaak die al tientallen jaren hier gevestigd is
een nieuwe frisse uitstraling gekregen en is er opnieuw veel
winkeloppervlak bijgekomen. Op 21, 22 en 23 mei werd de
naamsverandering en winkelvergroting gevierd met officiële
openingsdagen.
Eigenaar Jan van Tiel, zoon van de oprichter, ontvangt me,
in zijn spiksplinternieuwe felrode Hubo poloshirt, vol trots in
deze vernieuwde zaak.
Zoals bij zeer veel ondernemers het geval is heeft Jan van
Tiel weinig tijd voor hobby’s omdat het bedrijf hem voor een
groot deel in beslag neemt. Maar opnieuw moet ik, bij de
bevlogen manier waarop Jan praat over zijn vele uren die hij
ook ’s avonds en zondags in de zaak steekt, denken aan het
Chinese spreekwoord: vind een leuke baan en je hoeft nooit
meer te werken…
Immers , als je passie voor je werk hebt dat kan je werk je
hobby zijn.
Het woonhuis is boven de zaak en dat maakt het voor Jan wel
erg verleidelijk om veel “beneden” aan het werk te zijn. Zijn
vrouw kan dat niet altijd waarderen. Op vakantie gaan is de
enige manier om echt los te komen van het bedrijf. Pas dan is
er tijd voor winkelen.
Winkelen past bij Jan al net zo min
overigens als bij zijn klanten. Deze
komen altijd met een gerichte vraag,
specifiek op zoek naar een artikel.

De keuze voor de films wordt door de omroepen bepaald
want Jan neemt simpelweg alles op dat wordt uitgezonden.
Het gebeurt maar zeer zelden dat Jan van Tiel een film live
ziet. De harde schijf van zijn media box kan 200 uur opnames
opslaan zodat Jan keuze genoeg heeft als hij tijd kan maken
om eens rustig voor de speciaal aangeschafte grootbeeld tv
te gaan zitten.
Volleybal was een grote hobby van Jan die helaas door
een knieblessures is beëindigd. Een sluimerende hobby
is het motorrijden. Deze hobby een aantal jaar in de
“koelkast” beland maar Jan hoopt binnen afzienbare tijd de
gemotoriseerde tweewieler weer te kunnen gaan berijden.
Het moet dan wel mooi warm en droog weer zijn en de motor
moet het zonder haperen doen want de tijd van “sleutelen”
heeft Jan achter zich gelaten. Maar motorrijders lijken nooit
echt afscheid te kunnen nemen van de weggebruikershobby…
De klanten hebben Jan van Tiel nodig. Ik heb genoeg stof voor
de rubriek in uw wijkblad Gazet. We nemen dus afscheid. Ik
loop nog even de vernieuwde zaak door.
Jan had mij al verteld dat de kracht van zijn bedrijf ligt in
de breedte van het assortiment en de verkoop van losse
onderdelen en losse (metaal)waren. En ja hoor, ik vind al
snel een metalen klem waarnaar ik onlangs in diverse grote
bouwmarkten had gezocht…. Heb ik me toch weer tot een
aankoop laten verleiden.
Mirjam van der Pijl

Toch is er wel een bezigheid waarbij
Jan van Tiel zich kan ontspannen: films
kijken. Actiefilms kijkt Jan graag samen
met zijn vrouw maar een ander favoriet
genre, Science Fiction, moet hij alleen
kijken omdat dat nu net een genre is dat
zijn vrouw niet aantrekkelijk vindt.
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Juni in het Annatheater ...
zaterdag 6 en zondag 7 juni “Anna Presenteert”
Jeugdtheaterschool Annatheater organiseert als afsluiting
van het cursusjaar 2014/2015 “Anna Presenteert”.
Leerlingen laten zien wat ze kunnen na het volgen van een
cursus toneelspelen in het Annatheater.

Het programma ziet er als volgt uit:
zaterdag 6 juni 17.00 uur en zondag 7 juni 16.00 uur:
“Hans en Grietje” en “Bij ons in de familie”.
zaterdag 6 juni 19.15 uur en zondag 7 juni 13.00 uur:
“Het lieve heksje”, “Nieuwe avonturen van Harry Potter” en
“Mergen en zijn vrienden”.
De kleuters spelen alleen op zondag 7 mei het verhaal van Jip
en Janneke: “Ze komen thuis met een hondje”.
De productiegroep van onze Jeugdtheaterschool speelt
zaterdag en zondag enkele scènes uit “Driekoningenavond”,
een bewerking van een toneelstuk van Shakespeare dat in
oktober in première gaat. entree: € 5,00
reserveren: reserveren@annatheater.nl of tel. 06 28104333
dinsdag 9 juni: Auditie Toneelgroep ..Vreemd Beest
Op dinsdag 9 juni a.s. houdt het Annatheater een informatie
avond en audities voor de nieuwe theaterproductie van
huisgezelschap ‘Vreemd Beest’, die eind mei 2016 in première
zal gaan.
Wil je meespelen? Kom dan dinsdag 9 juni om 20.00 uur naar
het Annatheater! Vreemd Beest is in 1992 opgericht en heeft
in de loop der jaren succesvolle producties op de planken
gebracht zoals “Het testament van de hond”, “De goede
mens van Sezuan” en begin dit jaar “De nieuwe kleren van de
keizer”.
Het gezelschap heeft een geheel eigen, alom gewaardeerde
speelstijl ontwikkeld: fysiek en emotioneel expressief.
aanvang: 20.00 uur (tot 23.00 uur)
voor meer informatie: Lavínia Germano, tel. 0492-547573/0644369288 of per e-mail: laviniagermano@annatheater.nl .
zondag 14 juni: Dansvoorstelling Vitaz ‘in beweging’
Sport- en danscentrum Vitaz ‘in beweging’ presenteert de
dansvoorstelling ‘Emotion in Motion’ in het Annatheater in
Helmond.
Tijdens deze wervelende show vol dansspektakel, gave
muziek, visuals, slagwerk en mooie kostuums wordt de
innerlijke beleving van ons als mens vertaald naar beweging.
Een gemoedstoestand, een gevoel of emotie wordt uitgedrukt
door middel van ritme en dans. Omgekeerd hopen wij dat
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onze choreografieën een bepaalde emotie bij u als kijker
oproepen.
Verschillende dansstijlen komen tijdens onze dansvoorstelling
aan bod, van kinderdans tot urban, jazz en modern. Een mix
van stijlen uitgevoerd door leden van Vitaz ‘in beweging’ in
alle leeftijden. aanvang: 1e voorstelling: 14.30 uur;
2e voorstelling: 18.00 uur. entree: €7,00 - reserveren:
info@vitazinbeweging.nl. www.vitazinbeweging.nl
zaterdag 20 en zondag 21 juni
Balletvoorstelling Studio Danstique: “Het licht van de
Amulet”
Op 20 en 21 juni zullen alle leerlingen van Studio Danstique
een mooie voorstelling geven. Alle disciplines komen aan
bod; kleuterdans, kidswing, klassiek, spitsen, streetdance,
tapdance, modern en jazz. Een verhaal vol bijzondere
ontmoetingen en avonturen, gedanst door alle leerlingen van
Studio Danstique. zaterdag 20 juni: 14.00 uur
zondag 21 juni: 11.00 uur en 14.00 uur. entree: € 10,00
reserveren: tel: 0492 - 475292 of info@studiodanstique.nl
Kaartverkoop avonden in de balletschool: 2, 4, 9 en 11 juni
van 20.00 tot 21.30 uur. www.studiodanstique.nl

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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Zomaar een dagje: Dierenkliniek Brouwhuis
De prognose was in ieder geval sterk
gereserveerd.

‘Een volle buik’

Een van onze reptieleneigenaren kwam
langs met zijn slang. De slang, die duide
lijk eieren droeg, had al 2 eieren gelegd,
maar was nu gestopt met persen en had
blijkbaar wat hulp nodig. Het klinisch
onderzoek liet zien dat ongeveer een
derde van haar lichaam nog gevuld
was met eieren. Er werd besloten om
haar weeën versterkende medicatie
in te spuiten en dan op af te wachten

de broedkas en wij hopen samen met
de eigenaar dat er binnen enkele weken
mini-slangetjes te bewonderen zijn…
Joke Jolling
Dierenarts Dierenkliniek Brouwhuis
Wilt u meer weten over dierenkliniek
Brouwhuis?
Kijk dan op www.dierenkliniek.com of
volg ons op onze Facebook-pagina.

Maandagochtend. Na een zorgeloos
weekend gaat de telefoon. “Kunnen
jullie controleren of mijn teef zwanger
is? Want ze heeft zo’n dikke buik
gekregen en het is net alsof er vocht
uit de tepels komt ”. De eigenaar had
thuis nog 2 reuen rondlopen, dus de
kans was groot dat Katie, de bordeaux
dog, gedekt was tijdens haar laatste
loopsheid. Na even doorvragen werd
duidelijk dat de eigenaar niet in de
keerde om voor
mogelijkheid ver
eventuele pups te zorgen.
Daarom werd besloten Katie te sterili
seren: de pups zouden dan (helaas) ge
aborteerd worden en Katie zou nooit
meer zwanger kunnen worden. De vol
gende dag werd alles klaargezet voor
de operatie. Katie werd eerst nog gron
dig onderzocht alvorens onder narcose
gebracht te worden.
Ze had inderdaad een dikke volle buik
en uit de tepels kwam vocht. Maar
tijdens hartauscultatie werd een erg
onregelmatig hartritme vastgesteld. Iets
wat wel vaker voorkomt bij Bordeaux
dogs. De operatie werd uitgesteld
en er werd een hartfilmpje gemaakt.
Hieruit bleek dat de rechter kant van
Katie’s hart aangetast was. De operatie
werd afgelast want Katie’s hart kon
de verdoving niet aan en zij zou niet
meer wakker worden na de operatie.
De dikke buik was niet het gevolg van
pups, maar van vocht dat zich door
het slecht werkende hart ophoopte
in de buik. De opgezette tepels wezen
op een schijndracht in plaats van
een echte zwangerschap. Katie kreeg
medicijnen mee naar huis: voor de
schijnzwangerschap, maar ook voor
haar hart. Het zou afwachten worden of
ze hiermee kon gestabiliseerd worden.
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hoe zij hierop zou reageren. Enkele
dagen later belde de eigenaar op: de
injecties hadden geen effect, er waren
geen eieren meer gekomen. Dus werd
besloten een “keizersnede” te doen
bij de slang. Bij zoogdieren wordt er
dan een buiksnede in het midden van
de buik gemaakt. Bij reptielen ligt hier
echter een groot en belangrijk bloedvat.
Heel voorzichtig dus werden de schub
ben iets verder naar de buitenkant
ingesneden en de “buikholte” open
gemaakt. Daar waren de eieren duidelijk
zichtbaar. Zachtjes werden de eieren
door de opengesneden eileider naar
buiten gemasseerd. Daarna kon de
buikwonde weer dicht gehecht worden.
De eieren van deze slang hadden geen
verkalkte schaal, maar eentje die
leerachtig aanvoelde. In het ei zag je
een donkere vlek doorschemeren- de
dooier. De eieren liggen momenteel in
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Een jongen staat bij de school te
wachten en zegt tegen zijn
vriendje: "Vandaag komt mijn
nieuwe vader mij ophalen."

C

M

Y

Even later komt er een man aan
lopen en zegt het jochie tegen
zijn vriendje : "Kijk daar komt hij
al aan!"

CM

MY

CY

CMY

Zegt zijn vriendje : "Heb jij even
geluk, want dat is echt een goeie
vader, die heb ik ook al een
poosje gehad!"

K
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FIETS REPARATIES
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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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MB Advies ontlast ondernemers op financieel 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 financiële 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 •
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Parochie H. Lambertus
Opbrengst Vastenactie

Benoemingen parochiebestuur

De vastenactie van dit jaar, ten behoeve van het werk van
Zr. Mirjam in Kenya, heeft een prachtig bedrag opgebracht.
U bracht allen samen 4500 euro bij elkaar. Dit geld wordt
vermeerderd door de Landelijke Vastenactie, die dit project
mede ondersteunt, zodat we zeker kunnen zijn dat Zr. Mirjam
mede dankzij u weer veel jongeren kan helpen aan een
nieuwe toekomst!
Namens de jongeren van Nairobi, hartelijk dank!

De bisschop van ’s-Hertogenbosch heeft – zoals dat hoort
na vier jaar – de zittende bestuursleden herbenoemd.
Tevens heeft hij de heer Frans van de Leur benoemd in het
bestuur voor de eerste termijn. Het bestuur is thans als volgt
samengesteld:

Vooraankondiging Eerste Communie 2016

•
•
•
•
•
•

Pastoor E. Seidel, voorzitter
Dhr. W. van Hoof, vice-voorzitter
Mw. A. Wijns-Klarenbeek, secretaris
Mw. J. Huisman - Claassens, penningmeester
Dhr. A. Ruiter, beheer gebouwen
Dhr. F. van de Leur, beheer gebouwen

De Parochie H. Lambertus organiseert jaarlijks voor kinderen
uit de nieuwe groepen 4 ‘De Eerste Heilige Communie’. Voor
kinderen is dat een mooie kans te groeien in hun geloof, voor
ouders vaak ook.
Dat begint in het najaar met het opgeven. Hoe dat gaat,
leest u in de gazet van september, en houdt u ook vooral de
website in de gaten.

Eucharistievieringen in het weekend Parochie H.Lambertus:
H. Jozef, Tolpost
zaterdag
18.30 u
		
zondag
9.30 u
H. Lambertus, Kerkstraat (Centrum)
zondag
11.00 u
zondag
9.30 u
H. Paulus, Paulus Potterlaan (Noord)
H. Edith Stein, Weg door de Rijpel (Rijpelberg)
		
zondag
11.00 u
ma, wo, do, vr 19.00 u
Weekdagen: Jozefkerk.
		
en di, do
9.00 u
Pastoraal team:
pastoor drs. E.C. Seidel (477255
pastoorseidel@live.nl
pastor W. Koopmans (477255 pastorkoopmans@live.nl
diaken drs. P.C.G. de Vries(476345 diaken@heiligelambertus.nl
diaken H.W. Dings
(522109
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Bereikbaarheid:
Centraal parochiekantoor: Tolpost 1, 5701 HE Helmond.
(ingang onder de kerktoren Jozefkerk)
( 0492 – 522109 (werkdagen 9.30-12.30)
Pastorie:
Bakelsedijk 1, 5701 HA Helmond. ( 0492 ‑ 477255
E-mail: parochie@heiligelambertus.nl.
Website: www.heiligelambertus.nl
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Protestantse Gemeente Helmond

De Bethlehemkerk vindt u aan de
Sperwerstraat 2 te Helmond. Daar is
ook ‘t Trefpunt en de jeugdsoos.
Ook het kerkelijke bureau is hier
gevestigd. Het telefoonnummer is
539470. Elke zondag om 10.00 uur
heeft u gelegenheid om in de kerk
andere gemeenteleden te ontmoeten.
Voor de basisschoolleeftijd is er een
kindernevendienst.
In de wijken zijn enkele gemeenteleden
aanspreekpunt
voor
vragen
en
activiteiten. Voor Dierdonk bestaat het
wijkteam uit:
Ds. Corine Beeuwkes – van Ede
Speelweide 44, Bakel,
( 085-7604455
Hilgert Bos
Berkenheuveldreef 22
( 528741
Joke van der Vange
Arcenlaan 10
( 559372
Cathy Erbrink
Berkenheuveldreef 5
( 558281
Fien van Duren, diaken
Ockenburghpark 78
( 514120
Pieter Flach
kerkelijk werker
(ma en donderdag) ( 040-2842052
Kijk voor meer informatie op de site van
de Bethlehemkerk:
www.bethlehemkerk-helmond.nl
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Pinksteren: een vluchtig feest?
Ze hangt er een beetje bij bij de andere
grote kerkelijke feesten. In ieder ge
val is het voor mensen buiten de kerk
geen feest die bekend is en haar eigen
rituelen kent, zoals kerst haar kerst
boom en Pasen haar paaseieren heeft …
Toch is het zonder Pinksteren nooit tot
een gemeente-vorming en kerkstichting
gekomen. Pas na Pinsteren durfden de
vol
ge
lingen van Jezus te praten over
hun herinneringen aan Jezus en ging het
Evangelie de wereld in… Het startsein
om niet binnen te blijven zitten als
gemeente maar naar buiten te gaan:
want daar gebeurt het. Daar waar men
sen elkaar ontmoeten en luisteren naar
elkaars verhaal.
Pinksteren? Moeilijk uit te leggen wat er
precies gebeurt, maar Greet Brokerhofvan der Waa doet een poging:
Voelbaar als een windvlaag
Soms, zomaar onverwacht, voel je een hand
op je schouder, zie je ogen vol begrip, terwijl
je net gedacht had, dat niemand je begreep.
Het is als een streepje zonlicht achter een
donkere wolk.
Het geeft een beetje hoop.
Het geeft een beetje houvast.
Iets van God, lijkt het wel.
Tenminste, iets in die geest…
Soms, als alles tegenzit
En je niet weet wat je moet, word je getroffen
door iets, wat speciaal op jou lijkt te slaan:
een opmerking, een regel, een lied waarmee
je verder kunt.
Het wijst een weg die jij nog niet gezien had.
Het geeft een beetje houvast.
Iets van God lijkt het wel.
Tenminste iets in die geest…
Soms weet je het zeker:
dat is geen toeval meer.
Maar veel vaker twijfel je: was dat nou God
of niet? Want God is zo ongrijpbaar.
Voelbaar als een windvlaag die de wolken
uiteenblaasten je lucht en licht geeft. Hij
geeft een beetje houvast.
Soms, even, voel je het.
Dan merk je iets van zijn Geest…

Lintjesregen
Het ‘regende’ lintjes in onze gemeente!
Henk Noort, Erik Jager en Arie Ketelaars
mochten alle drie uit handen van de
burgemeester hun onderscheiding ont
vangen als dank en waardering voor het
vele vrijwilligerswerk dat zij belangeloos
hebben verricht. Vrijwilligerswerk ook
t.b.v. onze gemeente: daarvoor willen
wij hen ook als Bethlehemkerk nogmaals
bedanken!
Erediensten
Zondag 24 mei is het Pinksterfeest. We
vieren dan de verjaardag van de kerk:
wanneer de volgelingen van Jezus naar
buiten treden en hun verhaal vertellen.
De kerntaak van de kerk. Maar dur
ven we nog wel? We lezen over de
torenbouw van Babel en Handelingen
2:1 t/m 24. Het thema is: ‘Geef mij nu
je angst!’. Aan deze dienst zal het Oec.
gemengd koor ‘Cantimond’ o.l.v. Marjan
Vree haar medewerking verlenen.
Zondag 31 mei is het zondag Trinitatis.
De lezingen voor deze zondag vinden
we in Exodus 3: 1 t/m 6 en Johannes 3:
1 t/m 16.

KindopSchootdienst op 31 mei a.s.
Een laagdrempelige dienst voor kin
deren van 0-8 jaar, waarin een mooi
verhaal verteld en verbeeld wordt,
muziek gemaakt en gezongen rondom
een thema. Voor zondag 31 mei is het
thema “Er is genoeg!?!” en staat het
verhaal van de wonderbare spijzi
ging centraal. Kom je ook naar de
Bethlehemkerk, Sperwerstraat2? Neem
je broertje/zusje, ouders, opa en oma
mee! Van 16.00-16.30u.
Ademtocht
Na een heerlijke wandeltocht in Beek
en Donk onder de bezielende en
inspirerende leiding van Jaap Wijdenes,
is Bakel weer aan de beurt: op 5 juni
a.s. wandelen vanaf 14.00u we in de
buurt van Bakel. De precieze startplek
volgt nog. Wilt u meewandelen, laat
het even weten via de mail: predikant@
bethlehemkerk-helmond.nl
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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 Stichting Dierdonk Dagen die elk jaar Dierdonk laat bruisen
Het lidmaatschapsgeld wordt gebruikt
om deze activiteiten te behouden en
om nieuwe initiatieven te kunnen steunen. Een belangrijke informatiebron is
het wijkblad Gazet dat tevens onder de
wijkvereniging valt. Ook via de website
www.dierdonk.nl en de wijkinformatieborden proberen we iedereen op de
hoogte te brengen en houden van de
activiteiten in de wijk.

Korting

Lid worden kan ook voor u een financieel voordeel opleveren. Deelname aan
bovengenoemde activiteiten kost namelijk 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
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kortingen gelden bij de knutselclub,
toneelgroep, koor, fotoclub, creativiteitsworkshops en tafeltennis.

de Rampetampers en een voorstelling
van Maskerade.

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

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.

Regelmatig geven we gratis kaarten weg
voor bijvoorbeeld de zittingsavond van

Word lid

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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TE KOOP
VERKOCHT
TE KOOP/ TE HUUR

‘Al sinds 40 jaar het
succesvolle fundament
onder de lokale woningmarkt met een vernieuwende,
creatieve en verfrissende
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!’

,- p.m
./ € 750
00,-- k.k
.5
lmond
2
e
8
H
1
•
€
hlaan 61
rc
o
b
n
e
d
Wil

elmond

40 • H
orchlaan
Wildenb

.
nd
00,-- k.k
• Helmo
€ 215.0
hlaan 34
rc
o
b
n
e
d
Wil

SCHERPE PRIJS
TE KOOP/TE HUUR
TE KOOP

.

00,-- k.k

€ 369.0

elmond

0,- p.m
./ €1.00

00,-- k.k
lmond
€ 259.0
33 • He
me Geer
de Krom

.
d
00,-- k.k
Helmon
€ 225.0
eide 8 •
fw
o
sh
n
Broe

78 • H
me Geer
de Krom

Vanaf 1 juli 2015 gaat de NHG-grens naar e 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 e 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 e 250.000,-.
Per 1 juli 2015 wordt de NHG-grens verlaagd naar e 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 e 231.132,-( Bron NVM).
Wij hopen u snel te mogen begroeten!

Alwin Greefkes, Makelaar

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