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Met trots presenteren
we bij ons in Helmond
de nieuwe collecties
van Marc Cain!

Van Oorschot is een modezaak
aan de Veestraat in Helmond
met internationale topmerken
voor mannen en vrouwen. Wij
presenteren de mooiste en de
beste merken op meer dan
1.000 m2. Al sinds 1911 geloven
we bij alles wat we doen in persoonlijke service en aandacht.
We zorgen er voor dat we dát
te bieden wat u zoekt. Van
casual laid back tot high-end
zakelijke kleding en van trendy
jeans tot elegante looks.

Elke
Zondag
open!
Veestraat 27, Helmond | www.vanoorschotmode.nl

(te)Laat
Een nieuwe maand, een nieuw seizoen en
een Gazet te laat om het te melden. De
lente is begonnen maar dit had eigenlijk
afgelopen Gazet aangekondigd moeten
worden. Gaan we 2 maanden terug, dan
hadden we moeten melden dat we een
jubileum hadden, namelijk de 50e prijs
puzzel, maar dit hebben we te laat vast
gesteld. Bij deze weet u het in elk geval.
Bij het schrijven van dit voorwoord be
merk ik nog iets waar we te laat mee zijn
en wel het aankondigen van de zomertijd.
Dat we naar de zomertijd gaan ligt in het
Paasweekend en daar hebben we niet aan
gedacht, dus te laat.
Ook krijgen we kopij binnen na de dead
line en hebben we daar geen afspraken
over gemaakt en als de paginaplanning al
gemaakt is … dan ben u te laat. Dan kijken
we naar de houdbaarheidsdatum van het
artikel en blijkt het iets wat na de maand
van uitgave speelt dan bent u nog niet te
laat. Mocht het een aankondiging zijn van
iets wat in de maand van uitgave speelt ,
ja dan bent u duidelijk wel te laat
.
Wat op tijd binnen is, wordt geplaatst en
onze vaste inzenders worden middels een
maandelijkse reminder, die soms door
ons ook laat wordt verstuurd, er aan her
innerd dat ze nog net niet te laat zijn als
ze het voor de deadline nog aanleveren.

Ook los/vaste inzendingen vinden een
plaatsje mits ze niet te laat zijn. Hierdoor
heeft u onder andere deze keer tijdig in
formatie waar u Koningsnacht/dag kunt
doorbrengen en u hoeft er niet ver voor
van huis. Dit geldt natuurlijk alleen voor
diegene die niet op voorjaarsvakantie
gaat, want ook die komt er weer aan.
Het is al weer laat in de avond als ik de
laatste woorden schrijf van dit voor
woord en wel om de reden dat je steeds
weer iets unieks, leuks en leesbaars
wilt schrijven voor de lezer. Om dit elke
maand weer voor elkaar te krijgen is een
hele opgave en je moet ook kunnen en
durven schrijven. Misschien zijn er wel
lezers die zeggen dat ze ook wel eens een
voorwoord willen schrijven, hetgeen een
welkome aanvulling zou kunnen zijn voor
onze redactie. Wij zijn slechts met zijn
drieën, en het is nog niet te laat om u aan
te melden als medewerk(st)er voor het
maken van dit (door andere uitgespro
ken) “Mooie Wijkblad.”
Heeft u hierin interesse, neem dan con
tact op met redactie@dierdonk.org.
Voor nu voor diegene die met vakantie
gaan “Prettige Vakantie”en iedereen
weer veel leesplezier.

Zo ziet u dat er weer velen zijn die tijdig
de kopij hebben ingezonden. Zo is Moet
Niks weer vertegenwoordigd, de Scou
ting, onze dokter met zijn column “Me
diseinen”, de kinderpagina’s, de politiek
en de politie, welke laatste een treurige
oproep heeft voor medewerking.
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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 april.
RESTAFVAL:
Ma. 11 en 26 april.
OPHALEN OUD PAPIER:
Ma. 4 en 18 april ten westen en
wo. 6 en 20 april ten oosten van
de Dierdonklaan.

Knutselclub
Secretariaat en inschrijving leden:
contactpersoon vacature
De fotoclub van
Dierdonk
www.fotodier.nl (0620673277
stevenlangewouters@hotmail.com
Zonnebloem Helmond Haverveld
Mevr. Ine van Lieshout
Glanzerhof 19, 5709 GG Helmond
( 512856
( 0636187348
inevanlieshout@hotmail.com
Scouting Paulus Helmond-oost / Dierdonk
Blokhut: Bakelsedijk 208,
5703 JH Helmond.
(542730
Info: P. Sanders,
Wethouder Hamacherplein 14
Gezellig bridgen bij “One Down”.
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
Informatie:
tafeltennis.dierdonk@yahoo.it

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
dierdonkdagen@gmail.com
Tennis Vereniging Dierdonk
Secretariaat:
Leeuwenborchweide 19,
5709SB Helmond, (514007
secretaris@tvdierdonk.nl
www.tvdierdonk.nl
Toneelgroep Maskerade
Leonie Boxstart, (510380
Horstlandenpark 44,
5709 MB, Helmond
info@maskeradehelmond.nl

 DIERDONK

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

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

4

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
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De redactie behoudt zich het recht voor
de aangeboden kopij, indien nodig, te
corrigeren en/of in te korten. Opname
van kopij betekent niet dat de redactie
het met de strekking eens is. Anonieme
brieven/berichten worden nimmer geplaatst. De redactie is niet verantwoordelijk voor eventuele tekst- en zetfouten.
Redactionele kopij in MsWord, bij voorkeur in platte tekst !! en Afbeeldingen,
logo’s, etc. apart meeleveren in een zo
hoog mogelijke kwaliteit !!
Jaarkalender zie www.dierdonk.nl
Advertenties en Kopij voor de volgende
uitgave inleveren uiterlijk:
13 april..
Volgende verschijningsdatum rond:
29 april.
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INTERIORS
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MEUBEL- EN GORDIJNSTOFFEN
VAN EXCLUSIEF DECORATIEF TOT FUNCTIONEEL
INTERIEURONTWERP EN -ADVIES | RAAMBEKLEDING
MEUBELSTOFFEN | VLOEREN KARPETTEN | MEUBELS
VERLICHTING | MONTAGE EN STYLING
HOUSE OF JAB BY VERSTAPPEN INTERIORS | HOUSEOFJAB.NL | BURG. VAN HOUTLAAN 4A | 5701 GH HELMOND | 0492 – 522857

Het Mooiste Groen

Fysiotherapie
Helmond
•
•
•
•

Fysiotherapie
Manueeltherapie
Sportfysiotherapie
Orthopedische
Revalidatie
• Oedeemtherapie
• Dry Needling

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

Biezenweg 2a

Beek en Donk

www.tuincentrumdebiezen.nl

Adv_93,5x 67 - Coscom juni 2013 zelfstandig met slogan3.pdf
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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

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

Tel.: 0492-461310

Torteltuin 9
5754 HA Deurne
Nederland
0493 - 842607

1

19-5-2013

www.ruyssenaars-vdbroek.nl
20:56:32

Zes muggen dood
Jantje zegt tegen zijn vriend:
"Ik heb vannacht zes muggen
doodgeslagen. Drie mannetjes
en drie vrouwtjes."
Jantjes vriend vraagt:
"Hoe weet je dat het drie mannetjes en drie vrouwtjes waren?
" Omdat er drie aan de tv hingen en drie aan de spiegel."

Strategische visie 2016-2020
Op 3 maart verscheen er een artikel
van die strekking onder de noemer
“Helmond moet gas geven” in het
Eindhovens Dagblad. En daarmee is
niets teveel gezegd. Verschillende rapporten laten zien dat Helmond er niet
goed voorstaat. De werkloosheid is
hier hoger dan elders, laaggeletterdheid het hoogst, het bruto-inkomen
het laagst. Daarbij heeft Helmond nog
steeds een imagoprobleem. De bovengenoemde visie is dan
ook bittere noodzaak. De VVD heeft daar voortdurend in haar
bijdragen op gewezen. Blijkbaar begint dit nu ook te dagen
bij het huidige college. Pappen en nathouden is geen optie,

er zal keihard gewerkt moeten worden. Niet alleen moet er
meer werkgelegenheid naar Helmond gehaald worden, ook
de bereikbaarheid kan daarbij niet achterblijven. En met alle
respect met Smart Mobility los je dat niet op, want ook een
slimme auto heeft asfalt nodig zoals in dezelfde editie een
stukje verderop stond geschreven. De komende maanden
zullen dan ook de nieren van de Helmondse bestuurders geproefd worden. Laten zij het bij woorden en willen ze echt
niet meer door de rest van Brabant serieus genomen of rechten zij hun rug en nemen zij de juiste beslissingen en winnen
zij weer vertrouwen terug in de regio. Dat daarbij de druk van
buitenaf hoog zal zijn is evident. Maar beter ten halve gekeerd
dan ten hele gedwaald
Joan Damen
Raadslid VVD, joandamen@upcmail.nl

Plan wijziging afvalscheiding Helmond
Afval is in Helmond nog nooit zo’n
veelbesproken onderwerp geweest als
de afgelopen weken. Het college van
B & W van Helmond heeft bekendgemaakt op een andere manier het afval
in te willen zamelen. Om de duurzaamheidsdoelstellingen te halen moeten
volgens het college de huidige inzamelmethoden worden herzien. Voor de
inwoners van Helmond betekenen de
wijzigingen dat het gemakkelijker wordt om afval gescheiden
aan te bieden. Voor het oud papier krijgen inwoners straks
een minicontainer zodat het papier gemakkelijk aan de straat
gezet kan worden.
Als D66 zijn wij blij met het feit dat het college de productie
van restafval wil verminderen, maar we plaatsen nog wel
enkele kanttekeningen. Het is namelijk maar de vraag hoeveel
CO2-uitstoot plaatsvindt door de productie van de mini
container en hoeveel tijd nodig is om deze CO2-uitstoot te
compenseren. Daarnaast vragen wij ons als D66 af welke
aantoonbare resultaten het introduceren van een dergelijke
minicontainer zal opleveren in de hoeveelheid opgehaalde
papier per burger? Uit een rapport van de (toenmalige) SRE
milieudienst uit 2013 blijkt dat gemiddeld genomen minicon
tainers niet beter presteren dan de methode waarbij papier/
karton los kan worden aangeboden. De Top 10 wordt volgens
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de SRE zelfs gedomineerd door los aangeboden papier/karton.
Toch vinden wij het comfort dat een papiercontainer de
Helmonders biedt ook zwaar wegen. Als D66 zien wij het
belang van een goede afvalscheiding en het hergebruik van
producten. Dit wordt gemakkelijker als wij als inwoners het
afval beter scheiden. Voor ons begint het daarom ook bij
meer bewustwording over afvalscheiding. Als gemeente zou
je daarom ook actief moeten inzetten op het verminderen
van het papiergebruik. Het doel moet namelijk niet zijn dat de
gemeente Helmond meer gaat verdienen aan afval, maar dat
we als gemeente minder restafval produceren.
Verder is er de laatste weken veel ophef onder verenigingen
over het mogelijke verlies aan inkomsten uit papierinzameling.
Deze ophef is jammer. Een aantal verenigingen die papier
inzamelden, doen dit namelijk niet meer zelf maar het
geld dat ze hier voor kregen is nooit stopgezet. Nu is het
verkapte subsidie, wat natuurlijk niet de bedoeling kan zijn.
In het voorstel van het college verliezen deze verenigingen
hun inkomsten, maar daarvoor in de plaats komen er juist
meer kansen voor alle Helmondse verenigingen om geld te
verdienen met het inzamelen van papier en kleding. Kortom,
een prima voorstel voor alle verenigingen. .
Met vriendelijke groet,

Jochem van den Bogaard
jochem.vandenbogaard@d66helmond.nl
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OOK TUINKRIEBELS ?

DIERDONK

DIERDONK

DIERDONK

DEURNE

LAAT UW TUIN COMPLEET OPNIEUW AANLEGGEN OF RESTYLEN !

Wist u dat ?

- Wij terrastegels verkopen die kleurvast, krasvast en slijtvast zijn en waarbij onkruiden in de bestrating verleden tijd zijn !
- Wij gazon verkopen en leggen dat nooit meer gemaaid of bemest hoeft te worden !
- Dat u voor een complete Tuinaanleg of Re- styling van uw tuin bij ons op het juiste adres bent !
- Wij geheel vrijblijvend bij u langskomen voor het maken van een Tuinplan dat bij u past !

HTN VLOER & TUIN ENGELSEWEG 200 A HELMOND T.0492 792499

pag 6 CV techniek Van heugten nieuw jan 2014.pdf
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UW SPECIALIST IN:
COMPLETE BADKAMERS
EN VERWARMING
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Gek He!!
Er waren 2 kinderen eentje
heette gek en de andere
niemand. Niemand en gek
speelden in een boom.
Niemand viel uit de boom,
en gek naar de politie. Hij
zei: niemand is uit de boom
gevallen, niemand is uit de
boom gevallen. Toen zei de
politie:ben je gek ofzoo!
Waarop
gek
zei, hoe
weet u
oktober.pdf
1
5-9-2015
22:07:07
mijn naam?!!
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Complete badkamers

Design radiatoren

Complete tegelwerken
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Uw complete installateur voor:
t$V-ketels en onderhoudsabonnementen

Y

CM

t#BELBNFSTt4UBETWFrwarNJOHt4BOJUBJSt7MPFrverwarming
tVFSCPVXJOH3FOPWBUJFt3BEJBUPSFOFOEFDPSSBEJBUPSFO
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Horstlandenpark 4

5709 MB Helmond
Gevestigd te Dierdonk

Tel. (0492) 38 61 00
06 - 55 89 55 46

www.josvanheugten.com

KLEDINGREPARATIE
Ger van Hout

K

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

MoetNiks mededelingen
Donderdag 14 april is de laatste Computer inloop ochtend
van 10:00 tot 12:00 uur in Parkzicht.
Woensdag 27 april is de laatste Koersbalochtend van dit
seizoen. Omdat het dan ook Koningsdag is willen we er een
feestelijk tintje aan geven, dus een oranje sjaaltje of hoedje
wordt op prijs gesteld. Er is TV in Parkzicht, dus het feest in
Zwolle is te volgen.
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Dinsdag 10 mei is de busreis naar Maastricht.
(Bij het schrijven van deze kopij was er nog plaats in de bus).
Vertrek om 8:30 uur vanaf parkeerterrein Albert Heijn.
Bij aankomst in Maastricht schepen we in voor een boottocht
van een uur. Aan boord is er koffie/thee met vlaai. Aansluitend
stappen we over op 2 bussen voor de city-tour van een uur.
Na deze gezamenlijke activiteiten is er vrije invulling van de
dag tot aan het eind van de middag.
Terug in eigen bus gaan we naar Klein-Ternaaien (B). We gaan
met een pontje over de Maas en komen in Eijsden aan wal.
Daar worden we verwacht voor een driegangen diner. Met
een schitterend uitzicht op de Maas zal het ons daar aan niets
ontbreken. Na de terugrit met onze bus zullen we rond 21:30
uur weer in Dierdonk zijn.
Kosten € 41,00 voor leden van de wijkvereniging, niet leden
betalen € 50,00. Envelop met naam, telefoonnummer en geld
afgeven of in de brievenbus bij Jeanne, Rhulenhofweide 10.
Informeer even of er nog plaats is, tel.512516
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Deze maand een bijdrage van …

Het wordt lente en dit is bij uitstek de maand waarin
jonge dieren het licht zien. Zo ook op deze fotodier pagina.
Hoewel niet net geboren, ben ik pas een half jaar oud, als
fotodier. Fotodieren, zo noemen wij elkaar regelmatig. Wat
we natuurlijk bedoelen is dat we lid zijn van de fotoclub van
Dierdonk en die heet nu eenmaal Fotodier.
Indertijd, toen ik actief was bij Gazet en Wijkvereniging,
heb ik de oprichting van de fotoclub van nabij meegemaakt.
Ik dacht toen dat ik geen fotograaf was en hoewel het mij
wel interessant leek, heb ik me toen niet aangesloten. In de
afgelopen jaren heb ik nog meer interesse in fotograferen
gekregen, heb steeds betere camera’s gehad en ben mij gaan
verdiepen in de techniek en kunst van het fotograferen.
Na een paar jaar alleen bezig te zijn geweest had ik ook de
behoefte om mijn hobby met anderen te delen en na een
eerste kennismaking met de mensen die de club vormden
heb ik mij vorige zomer aangesloten.
Toch voel ik mij nog geen fotograaf. Hoewel het maken van
een foto slechts een fractie van een seconde duurt, stel ik
me een fotograaf voor als iemand die veel tijd steekt in de
periode voordat hij/zij op het knopje drukt. Om de beste foto
te maken heb je veel tijd nodig en zover ben ik nog niet. Dit
gaat vast komen als ik meer vrije tijd heb.
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Voor dit artikel heb ik overigens even de vanDale opgeslagen
en toen bleek dat ik eigenlijk wel fotograaf ben en wel al
meer dan 50 jaar. Volgens vanDale is een fotograaf namelijk
iemand die foto’s maakt. In de huidige tijd kunnen we dus
eigenlijk zeggen dat iedereen die de kleuterleeftijd voorbij is
een fotograaf is.
Momenteel bestaat mijn hobby uit het maken van foto’s als
herinnering van mooie momenten en indrukken; de foto’s op
deze pagina zijn hier een paar voorbeelden van. De club helpt
mij om deze foto’s nog mooier en beter te kunnen maken.
Hoewel ik af en toe verstek laat gaan, heeft Fotodier
(maar eigenlijk dus de mensen) mij al veel opgeleverd.
De maandelijkse uitjes zijn gezellig maar vooral heel goed
om werkelijk alleen met fotograferen bezig te zijn met
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een jong dier

onderwerpen die al voor je bedacht zijn.
De clubavonden bieden de mogelijkheid
andermans foto’s te bekijken op een
manier waar allen van kunnen leren,
naast het thema dat die avond centraal
staat.
Voor mij is een foto toch eigenlijk pas
een echte foto als hij op papier staat (al
spreekt vanDale dit tegen). Ook op dit
vlak heb ik nog veel te leren. Meerdere
foto’s werden een teleurstelling zodra
ze op papier stonden. Als de kleuren
en contrasten niet precies zo zijn
zoals ze moeten zijn is het hele effect
van de foto verdwenen. Ook op onze
clubavonden hebben we dit meermaals
beleefd. Een geweldige foto werd een
aardig kiekje zodra hij op de beamer
getoond werd. Ik ben dan ook blij
dat de club een kalibratie apparaatje
aangeschaft heeft waardoor de foto’s
ook op de clubavonden volledig tot hun
recht komen.
Ik ben ook zeer benieuwd of mijn foto’s
in de gedrukte Gazet er net zo uit zien
als op mijn beeldscherm. Mocht dit niet
het geval zijn, twijfel ik eerder aan mijn
beeldscherm dan aan de drukker want
de foto’s in de vorige Gazet zagen er
zeer realistisch uit.
Interesse voor de club gewekt? Kom
eens kijken, zie gegevens op pagina 4 of
www.fotodier.nl
Rob Kraaijeveld
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NoNonsens
Enkele enthousiaste bewoners van
Dierdonk willen een nieuwe aktiviteit starten.
Het doel is om één keer per maand
samen gezellig oude en moderne
levensliedjes te zingen. Een accordeonist
zal ons daarbij muzikaal ondersteunen.
Iedereen is van harte welkom, ook
mensen buiten Dierdonk
Deelname is gratis !
De eerste zing-avond is op donderdag 7
april van 20 tot 22 uur. De tweede avond
op 12 mei (5 mei is vakantie)
Kom óók … en zing mee…!! …
Op iedere eerste donderdag van de
maand, in Parkzicht
Namens NoNonsens
H@nny v Rijt

Imkersvereniging Helmond
“Imkersvereniging Helmond e.o.”, de organisator van de jaarlijks terugkerende
natuurmarkt op de eerste zondag van juni in het stadspark de Warande, is op
zoek naar nieuwe activiteiten die passen binnen het thema “Natuur, educatie en
duurzaamheid”.
Dit thema is veelomvattend en de organisatie streeft naar een zo groot mogelijke
gevarieerdheid in aanbod.
Het is een niet-commerciële natuurmarkt, die gratis toegankelijk is en waar veel
kinderactiviteiten worden georganiseerd. Behalve de verkoop van natuurlijke
producten gaan zowel de imkervereniging als de vele gastdeelnemers op de eerste
plaats voor de boodschap die zij willen overbrengen aan de bezoekers. Nieuwe
gastdeelnemers die aan onze voorwaarden voldoen, krijgen van ons een halve
kraam gratis ter beschikking.
De natuurmarkt is dit jaar op zondag 5 juni van 12.00 –17.00 uur.
Op de website “ http://www.imkersvereniginghelmond.nl/natuurmarkt/index.php ”
is verdere informatie te vinden.
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Talent op basisschool Dierdonk

Iedereen talentvol!
Iedereen op basisschool Dierdonk
heeft wel talent ergens voor: muzikaal
talent, creatief talent, rekentalent of
bijvoorbeeld een taal- en schrijftalent.
Om al deze talenten van jong en oud in
het zonnetje te zetten, hebben we daar
samen eens goed bij stil gestaan.
Zo kregen de leerlingen de kans
om aan elkaar te laten zien waar zij
talent voor hadden. De leerkrachten
en een aantal ouders organiseerden
een talentenmiddag met talentvolle
workshops waar de kinderen aan deel
mochten nemen. Daarnaast was er een
heuse talentententoonstelling; “the
Hall of Talent”. Groep 7B mocht naar
Pathé voor de voorleeswedstrijd, waar
Jennifer haar talent voor voorlezen
mocht laten zien. Het hoogtepunt van
deze weken was toch wel het moment
waarop de kinderen hun talent mochten
laten zien aan een zaal vol opa’s en
oma’s. We willen het publiek graag
bedanken dat ze (ook in een erg volle
zaal) voor onvergetelijke middagen
hebben gezorgd!
Talentenweek
Door Lisa en Manouk uit groep 7A
Maandag 22 februari was de opening
van de Talentenweek. De juffen en de
meesters hadden een filmpje gemaakt
over hun bijzondere talenten. Het was
een heel grappig filmpje.
Op 22, 23, 25, 29 februari en 3 maart
konden de opa’s en oma’s kijken naar
de talenten van onze school, elke groep
mocht dan ongeveer 12 minuten hun
talent laten zien. De opa’s en oma’s
hadden er heel erg van genoten.
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Op 1 maart was de Talentenmiddag,
toen mochten de meester, juffen
en sommige ouders hun talent met
de kinderen van BS Dierdonk delen.
Alle kinderen hadden een hele leuke
middag.
Op vrijdag was de afsluiting van de
talentenweek, alle groepen hadden
een collage van de talenten uit hun klas
geknutseld, voor in The Hall of Talent.
Op vrijdag 4 maart mochten alle klassen
kijken in The Hall of Talent naar de
knutselwerken van de andere klassen.
Het was heel mooi geworden.

De Voorleeswedstrijd
Door Floor, Lucas, Jennifer en Nikki uit
groep 7B
We verzamelden op 23 februari om
08:15 uur voor het schoolplein. Ieder
een moest met de fiets komen, we
gingen namelijk naar Pathé fietsen.
Jennifer mocht meteen als eerste
voorlezen, we hadden 5 spandoeken
gemaakt. Ze had zelf een koffer en
beertje Paddington meegenomen. Er
waren in totaal 8 kandidaten. Helaas is
Jennifer niet eerste geworden, maar ze
heeft het heel goed gedaan!
Optreden voor opa’s en oma’s
Door Bo en Charlotte uit groep 4A
Het was super spannend. Iedereen had
zenuwen. Maar toen kwamen we op.
Ze klapten heel hard voor ons. Toen
was het niet meer spannend. Maar
leuk! De opa’s en oma’s vonden het
heel mooi! Het werd helemaal betoverd
en we hebben gedanst op kinderen
voor kinderen. En de tafelrap van 5
en 3 hebben we gedaan. De turnsters
konden het ook al heel goed! Er waren
heel veel opa’s en oma’s en we genoten
van de muziek van Marijn. Het was een
heel leuk optreden. Een paar dingen
gingen niet goed, maar dat is niet erg,
want groep 4A lost alles op!

Optreden voor opa’s en oma’s
(door groep 1E)
Donderdag 3 maart was onze klas aan
de beurt om op het podium te staan
tijdens het Talentenoptreden. Voor
sommige kinderen was het de eerste
keer dat ze op het podium mochten
staan van Basisschool Dierdonk. En
wat was het speciaal om dan voor een
heleboel lieve opa’s en oma’s op te
mogen treden.
Voor het zover was, hebben we in de
klas besproken wat de talenten zijn
van de opa’s en oma’s. Wat kunnen ze
goed? De antwoorden die op deze vraag
kwamen waren zeer divers.
“….Boekjes lezen. Het boek van de
prinses en de kikker lezen. Opa kan
apparaten repareren, behalve de lamp,
die is echt kapot. Breien, bakken, schrij
ven. Broccoli koken, maar ik krijg dan
poffertjes. Mijn fiets maken….”

Er werd ook genoemd dat een oma goed
kon zingen. En dat paste heel goed bij
het zangtalent van onze klas. Uit volle
borst hebben de kinderen van 1E tijdens
het Talentoptreden gezongen. “Ik zag
twee beren”, “In de Maneschijn”, “Op
een grote paddenstoel” en “ Zo gaat
de molen” . Een medley van heerlijke
meezingers waarbij we de kinderen
van onze klas konden horen en een
heleboel opa’s en oma’s. We vonden het
geweldig om voor zo’n dankbaar publiek
te mogen optreden.
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Toon van den Elsen Beheer b.v.
BOUWBEDRIJF
Kozijnen-Bouw-Onderhoud
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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.
www.bouwbedrijfkbo.nl
E-mail: bouwbedrijf.kbo@chello.nl

Westerzandweide 6
5709 MR Helmond

Tel.: 0492-550202
Fax: 0492-548367

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.

Horstlandenpark 59
5709 MC Helmond

0492-842216
06-41055575

www.schildersbedrijfbieleveld.nl
Info@schildersbedrijfbieleveld.nl

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 •

Stichting Draaiorgels Helmond
Concerten en activiteiten te
midden van de draaiorgels.

Ook in de maand april zijn er weer
diverse gratis concerten te midden van de draaiorgels. In vele
koren en orkesten die hier concerteren zijn ook Dierdonkers
betrokken.
Zondag 3 april Concert Muziekmakerij Biks Bent 14.00 tot
16.00 uur

Woensdag 20 en donderdag 21 april 20.00 uur de Aarlese
Revue met “UNE BELLE SOIRÉE” oftewel ”UNNE SKÒNNE
AOVUND”.
Na het succes van 4 opvoeringen van de bevrijdingsrevue
in 2014 en 2015 zocht de Aarlese Revue naar een nieuwe
uitdaging. Dit hebben zij gevonden en voor u ingestudeerd.
Een avond die u meevoert naar bekende operette en musical
melodieën in prachtige bijpassende en ook historische
kleding. Dit alles ook met een knipoog naar de revue. Entree
6,00. Kaartverkoop zie onze website.
“UNE BELLE SOIRÉE”
oftewel
”UNNE SKÒNNE AOVUND”

ue
de Rev
n voor
bij :
Kaarte
r
a
a
b
verkrijg

Boekhandel de Ganzeveer
de AA 49-51,
5701 PZ Helmond
Primera de Bus
Nieuwveld 41,
5702 HW Helmond
Snoeperij Jantje
Kerkstraat 4,
5735 BZ Aarle-Rixtel

Dit is niet de eerste kapel die we uit Beek en Donk mogen
ontvangen en zal zeker niet de laatste zijn. Uit Beek en Donk
verwachten we na 1 oktober: ODE, de Octopusband, de Ekker
muzikanten en de vrouwenband Permanent.
Zondag 17 april de Brandweerkapel van 14.00 tot 16.00 uur.
De brandweerkapel Helmond bestaat uit 16 personen en werd
in 1981 opgericht. Een groepje muzikale brandweerlieden
stond aan de grondvesten van de kapel. Hun eerste repetities
vonden plaats in de voormalige brandweerkazerne aan de
Torenstraat 36a, de huidige Gaviolizaal en huisvesting van
Stichting Draaiorgels Helmond.

a
at 36
nstra lmond
Tore
e
SH H
5701

Woensdag 20-4 20.00u
Entree € 6,00
Donderdag 21-4 20.00u
Entree € 6,00

Uk
toch omt
ook?

incl kopje koﬃe/thee

Drogisterij Jo Ceelen
Heuvelplein 26,
5741 JK Beek en Donk
Tijdens openingsuren ook in
de Gaviolizaal en onze webshop op
www.draaiorgelshelmond.nl

info@draaiorgelshelmond.nl

Zondag 24 april concert door de Stoomblazers 14.00-16.00 uur
Onder het motto ‘niets moet, alles mag’ is dit muziekgezelschap
13 jaar geleden ontstaan toen op een feest een aantal
mensen zeiden ‘Dat kunnen wij ook’.Met zo’n 15 man wordt
met veel plezier muziek gemaakt. Ongeveer de helft van
de leden is ook actief bij andere muziekgezelschappen.
Openbare optredens zijn er niet zoveel maar velen zullen de
‘Stoomblazerij’ kennen van de nieuwjaarsreceptie in MierloHout. Zij spelen als blaaskapel van evergreens tot Egerlander
muziek en treden regelmatig op in binnen- en buitenland.
Hun motto is “Gezelligheid en Ontspanning door Herkenbare
muziek”.

© Cofoto

Gratis Toegang
De entree bij de bovengenoemde concerten is wederom
gratis, echter vragen wij wel een donatie achter te laten in
onze orgelpijp. Voor de revue geld de entreeprijs van 6,00.
De Gaviolizaal is te vinden aan de Torenstraat 36a te Helmond
(tegenover AlbertHeijn XL) Open op Za en Zo 13.00 -17.00 uur
en op afspraak. Zie ook: www.draaiorgelshelmond.nl info:
info@draaiorgelshelmond.nl of bezoek ons ook op facebook:
https://www.facebook.com/draaiorgelshelmond?ref=hl
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Schoolstraat 25
5761 BV Bakel
Telefoon 0492-343878
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Konings

HENK HUIJSMAN
O P T I E K

voor Verf en Behang

Optiek

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

mode
op z’n

K

best

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

Oogmeting

Slijterij

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

+
Reparaties
GRATIS

Voor BRILLEN en CONTACTLENZEN
Geopend: dinsdag t/m zaterdag

“De bezoeker van SKYNS huidcoach krijgt veel aandacht,
tijd en luxe in een elegant ingerichte salon.”
Estheticienne, december 2015

advertentie huysman.indd 1

Wallsteijndreef 1 5709RT Helmond
0492 847248 06 10499033
www.skynshuidcoach.nl

22-03-201

De Slingermarkt op Koningsdag
Het is vandaag Koningsdag. Jasper en
Sanne gaan naar de slingermarkt met
hun moeders. Ze zitten te wachten op
de bank. Ze hebben een kroon op hun
hoofd. Die hebben ze gemaakt in de
kleuterklas. Hij is van papier met oranje
glitters erop geplakt.
‘Ik ben een koning en jij bent een
prinses’, zegt Jasper.‘Nee, ik ben een
koningin. Kijk maar ik heb een kroon,
zegt Sanne. Jasper pakt de kroon van
Sannes hoofd.‘Nu niet meer’, zegt
Jasper. Sanne wordt boos en wil de
kroon terug. Maar Jasper springt van de
bank. Hij rent door de kamer en roept:
‘Je bent een prinses’. Sanne springt ook
van de bank en rent Jasper achterna.
Jasper let niet goed op en gooit een vaas
met bloemen van de tafel. Een grote
plas water ligt op de grond. De moeders
van Jasper en Sanne horen het lawaai
in de keuken. Jaspers moeder komt de
kamer binnen en vraagt: ‘Wat is hier aan
de hand?’
‘Jasper heeft mijn kroon afgepakt en ik
ben geen prinses’, zegt Sanne. Jaspers
moeder ziet de vaas met de bloemen op
de grond.‘Nou, het is wat moois. Het is
dat de koning jarig is en ik niet boos kan
worden. Jasper geef Sanne haar kroon
terug’. Jasper is geschrokken en doet
wat zijn moeder zegt.

‘Gaan we nu naar de markt. Ik wil
geschminkt worden’, zegt Sanne.‘Ik
niet, ik wil op het springkussen’, zegt
Jasper.‘We ruimen eerst de vaas op en
dan gaan we’, zegt Jaspers moeder.
In het centrum en op de route van
de slingermarkt is het gezellig. Er
staan allemaal kraampjes op de
slingermarkt. Je kunt er van alles
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kopen: poppen, snoepgoed, sokken
en breiwol. En er zijn ook kinderen
die een kleedje op de grond gelegd
hebben. Op dat kleedje liggen: oud
speelgoed, serviesgoed, stripboeken,
een blikken speelgoedtrommel. Allerlei
tweedehandsspullen die de kinderen
thuis van zolder hebben gehaald. Jasper
ziet een rode brandweerauto liggen en
pakt hem op.‘Voor vijftig eurocent mag
je hem hebben’, zegt een meisje.‘Mam,
mag ik hem hebben?’ vraagt Jasper.
Jaspers moeder vindt het goed en geeft
het meisje het geld. Maar nu wil Sanne
ook wat hebben. Ze ziet een pop en
wijst ernaar. Het meisje zegt: ‘Die is een
euro’. Sannes moeder geeft een euro.
Blij lopen Jasper en Sanne weer verder.
Ze blijven met z’n allen staan bij een
jongen die op een dwarsfluit ‘Lang zal
ze leven’ speelt.‘Dat doet hij heel goed’,
zegt Sannes moeder en gooit vijftig
eurocent in een mandje op de grond.
Jasper steekt zijn tong uit naar de jongen
en zegt: ‘Ik vind er niks aan’. Maar de
jongen speelt al weer een ander liedje.
Ze zijn op een pleintje aangekomen.
Daar staat een groot springkussen. En
er is een kraampje waar men zich kan
laten schminken. Jasper geeft zijn rode
brandweerwagen aan zijn moeder.‘Ik
wil op de springkussen’, zegt hij.‘Ik
ook’, zegt Sanne en geeft de pop
aan haar moeder.‘Jij wilde niet op de
springkussen’, zegt Jasper.‘Maar nu wel’,
zegt Sanne.
‘Ik heb een veel beter idee. Op de
springkussen kunnen jullie niet met
die kroon op je hoofd. Jullie moeten je
eerst laten schminken. Dan staat dat
extra feestelijk als jullie voor de koning
gaan springen’, zegt Sannes moeder. Dat
vinden ze allemaal een goed idee. Jasper
en Sanne rennen naar het kraampje toe.
Twee meisjes schilderen bij een paar
kinderen een paar vlaggetjes op hun
wangen.‘Dat willen wij ook’, roepen
Jasper en Sanne. ‘Straks mogen jullie’,
zegt Sannes moeder. Eindelijk zijn Jasper
en Sanne aan de beurt.
‘De vlaggen op jullie wangen staan leuk
bij jullie kroon’, zegt een van de meisjes.
‘Die gaat straks af. We gaan heel, heel
hoog springen voor de koning’, zegt
Jasper. Het meisje lacht en zegt: ‘Dan

ziet hij jullie misschien wel’.‘Ja, wij
springen helemaal tot boven zijn paleis’,
zegt Jasper.‘Toe maar. Dat is nog eens
een verjaardagscadeau’, zegt het meisje.
Als Jasper en Sanne geschminkt zijn,
betalen de beide moeders de meisjes.
Jasper en Sanne rennen naar het
springkussen. Ze kijken naar de kinderen
die de lucht in springen. Er valt er een
op z’n billen. Een ander laat zich op z’n
buik vallen. Jasper en Sanne geven hun
kronen aan hun moeders.
‘We lijken wel hun lakeien vandaag. We
dragen van alles voor ze en we moeten
ook nog betalen’, zegt Sannes moeder.
‘Ja, het zijn vandaag koninklijke kinderen
met die kronen en vlaggen op hun
wangen’, zegt Jaspers moeder. Jasper en
Sanne springen zo hoog als ze kunnen.
Na een poosje zijn ze erg moe van al dat
springen. Ze gaan van het springkussen
af en lopen naar hun moeders toe.
‘Zo, uitgesprongen. Dan gaan we een
lekkere suikerspin halen’, zegt Jaspers
moeder.‘Jaaa’ roepen ze alle twee
tegelijk. Ze lopen weer terug naar de
braderie. Bij een kraampje kopen ze vier
suikerspinnen. Ze vinden een bankje en
gaan gezellig zitten snoepen. Jaspers en
Sannes haar zitten na een tijdje onder
de suikerspin.
‘Jasper en Sanne met hun roze pruiken
van suikerspin’, zegt Sannes moeder.‘Ja,
als de koning jullie zo ziet kan hij jullie
wel opeten’, zegt Jaspers moeder.‘Neee,
wij zijn geen suikerspinnen. Wij zijn
koning en koningin’, roept Sanne.‘Ik
ben koning suikerspin’ zegt Jasper.‘Kom
koning suikerspin. We gaan weer eens’,
zegt Jaspers moeder.

Met z’n vieren gaat het feestelijke
gezelschap naar huis. Ze zwaaien nog
naar de jongen met de dwarsfluit.
Die bergt zijn dwarsfluit op voor de
volgende Koningsdag.
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Kleurplaat

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

Oplossingen op pag 29.
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Bernhardstraat 15
Bakel
WIN EEN KLEED!

OEF GRAAG ZO SPOEDIG MOGELIJK
A.U.B.

Akkoord

Gazet van Dierdonk
advertenties
Akkoord na correctie

Datum:

Datum:

Handtekening:

Handtekening:

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

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

Voor informatie
neem vrijblijvend
contact op met:

Maak een foto van uzelf bij onze winkelwagens.
Deze vindt u bij AH Dierdonk. Plaats de foto op onze
Facebookpagina of mail ‘m naar info@smitsensmits.nl.
Onder de leukste inzendingen verloten we elk kwartaal
een kleed t.w.v. € 291,-!*

Willy van Duren
Kalmoesbeek 13
5709 PV Helmond

Laat u verrassen op onze
nieuwe Facebook-pagina:
facebook.com/smitsensmits

www.smitsensmits.nl

*vraag naar de voorwaarden

Uw
schoonheidsspecialiste

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

Schoonheidssalon

yentill

Aanbieding
Maart en April 2016

Rug, nek en schoudermassage

45 minuten voor € 20,00
Altijd leuk om te geven.....
en heerlijk om te krijgen!

voor informatie
Cadeaubon vanaf € 10,00
of een afspraak
06-52407050 e-mail: w.van.duren2@kpnplanet.nl

Zomaar een dagje: Dierenkliniek Brouwhuis

Röntgenfoto’s en operaties

Voor een aantal operaties is het
nuttig om te weten waar we binnen
in het dier mee te maken hebben. Een
veelgebruikte manier om de binnenkant
van een dier te beoordelen is een
röntgenfoto. Röntgenfoto’s worden
niet alleen gebruikt om afwijkingen
aan het bot (zoals botbreuken) op te
sporen, maar ook om bijvoorbeeld
een kijkje in de buik te nemen of om
na een operatie te controleren of het
gewenste effect is bereikt.
Een voorbeeld hiervan was Bas, een
jonge hond van een groot ras. Hij begon
op een paar maanden leeftijd een
beetje mank te lopen met zijn rechter
voorpoot. Eenmaal in de spreekkamer
was inderdaad te zien dat hij iets hinkte
en niet helemaal op zijn poot wilde
steunen. Op tafel werd zijn hele poot
nagevoeld: zijn er zwellingen te voelen?
Is er iets pijnlijk? Kunnen alle gewrichten
goed bewegen of voelen we gekraak?
Stoer als dat hij was gaf Bas geen kik
op tafel, en alle gewrichten konden
goed bewegen. Jonge honden maken

weleens gekke sprongen, dus werd er
verwacht dat hij zich bezeerd had en
dat het na een tijdje wel zou herstellen.
Het probleem ging alleen niet over;
sterker nog, het werd steeds duidelijker!
Bas begon aan zijn pols te likken en
bij de controle in de kliniek viel op dat
zijn pols ook schever was gaan staan in
vergelijking met zijn andere poot. Tijd
voor een röntgenfoto! Op de foto werd
het probleem duidelijk. In de onderpoot
zitten net als bij de mens 2 botten, die
normaal ongeveer even hard groeien.
Maar bij Bas was de groeischijf (de plek
waar de botten in de lengte groeien) van
een van de botten te vroeg gesloten.
Daardoor groeide het andere bot
relatief harder en trok zijn pootje scheef.
Samen met de eigenaar is er besloten
om te opereren. Dit probleem lossen we
op door uit het te korte bot een stukje
weg te nemen. Dit geeft het lange bot de
kans weer normaal recht te groeien. Het
bot waar het stukje uit is kan langzaam

zijn om recht te trekken. Na afloop is er
weer een röntgenfoto gemaakt, om het
resultaat te beoordelen. Op de foto ziet
u bij pijl 1 de gesloten groeischijf, pijl 2
laat de open groeischijf zien, en pijl 3 de
plaats van het verwijderde stukje bot.
Een ander mooi voorbeeld is Appie,
een knappe rode kater. Appie liep al
lange tijd rond met problemen van niet
goed eten en vaak blaasontstekingen.
Elke keer werd netjes de urine getest
en werd er gruis gezien. Gruis valt over
het algemeen goed op te lossen met
speciale voeding en pijnstilling voor
de blaasontsteking. Gruis lost echter
niet goed op als er een onderliggende
oorzaak speelt, zoals bijvoorbeeld een
blaas
steen. Dus werd om dit te con
troleren ook een foto van de buik van
Appie gemaakt. Met een klein slangetje
werd er lucht in de blaas gepompt om
de steen nog beter te kunnen zien. De
oorzaak van zijn klachten is duidelijk
te zien op de röntgenfoto! De zwarte
pijl wijst het steentje aan. Inmiddels is
ook Appie geopereerd en is de wond
alweer genezen. Hij doet het beter dan
ooit en kan weer vrolijk doorgaan met
kattenkwaad uithalen.
Evianne Drijver,
Dierenarts Dierenkliniek Brouwhuis

aan weer genezen, tot het geheel weer
compleet is. Bas hoeft niet veel meer
te groeien, dus zal die tijd voldoende

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

Honden, het broedseizoen is weer begonnen!
Beste hondenbezitters.
Het broed-seizoen is weer begonnen. U en uw hond(je) krijgen
ongetwijfeld weer last van de lentekriebelsen trekken er op uit
voor een fijne wandeling. Uw wilt uw hond ongetwijfeld graag
lekker vrij laten rondrennen. Hij/zij heeft dat ook nodig.
Echter houdt u zich a.u.b. aan de daarvoor toegestane plekken.
Het nieuwe aangelegde gebied in Dierdonk, de Herinrichting
Bakelse AA door het waterschap Aa en Maas, is bedoeld als
nieuw natuurgebied en een plek voor vogels, vissen, vee en
aangelijnde honden.
Vooral het komende seizoen broeden er allerlei vogels. U ziet
ze wellicht niet zo snel , maar uw slimme natneus ruikt ze
des te sneller en wat is leuker dan opvliegende vogels op te
jagen(?)!
Houdt uw hond(je) s.v.p. aan de lijn en geef de natuur de
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kans om ongestoord te kunnen gedijen. Daar hebben we
straks allemaal plezier van. Alvast hartelijk dank voor uw
medewerking.
Gebiedsgids Bakelse Beemden IVN Helmond, Fried van Rijt
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Nieuws van onze wijkagent:
Extra op je hoede

Na een lange rustige periode
zijn er helaas afgelopen maand
3 inbraken geweest.
Op vrijdag 4 maart tussen 18.15 uur en
21.30 uur werd er ingebroken bij een
woning aan de Wallsteijndreef.
Diezelfde avond is bij een woning aan
de Schaarsbergendreef ingebroken.
Bij een tweede woning aan de
schaarsbergendreef is het gebleven bij
een poging. De dader is hier niet binnen
geweest.
De werkwijze bij deze 3 inbraken is het
zelfde daarom betreft het hier vermoe
delijk dezelfde dader of dadergroep.
Door op het platte dak van de woning
te klimmen werd een dakraam op de 2e
verdieping bereikt. Dit raam werd ver
volgens opgebroken of zoals bij de wo
ning op het Wallsteijdreef, ingeslagen.

Dat ‘eendagsseries’ regelmatig voorko
men is vanuit het oogpunt van preventie
vervelend. Het betekent namelijk in de
praktijk dat op het moment dat een
inbraak bij de politie gemeld wordt, er
al vervolginbraken in andere woningen
gepleegd zijn. Die inbraken kunnen dan
dus niet meer voorkómen worden.

Alerte wijkbewoners

Met de hulp van alerte wijkbewoners
hopen wij, de politie dat nieuwe
woninginbraken te kunnen voorkomen.
Helaas dragen niet alle inbrekers een
streepjespak en een stoppelbaard, ze
zijn dus niet makkelijk te ontmaskeren.
Maar echte inbrekers zijn wel te

ontmoedigen. Daarom is het zaak om
goed op te letten. Ziet of hoort u iets
vreemds en vertrouwd u dit niet? Bel
dan de politie 0900-8844. Bij spoed of
heterdaad belt u 112.
Inmiddels zijn er in diverse straten buurt
WhatsApp groepen opgestart, waardoor
de locale veiligheid nog scherper in het
oog wordt gehouden.
Uw wijkagent, Francisca Kamphuis
Contact wijkagent
francisca.kamphuis@politie.nl

Stichting Stadswacht Helmond
Bakelse Bossen

Zoals eerder in januari aangegeven,
Hebben we als Stadswacht Helmond
inmiddels de eerste controles op los
lopende honden in de Bakelse Bossen
uitgevoerd.
Deze controles voeren we uit naar
aanleiding van diverse klachten van
trimmers en mountainbikers welke
werden gehinderd door loslopende
honden en (bijna) zijn gebeten door
deze. Zoals wellicht bekend is het
gebied van de Bakelse Bossen al jaren
geleden door de gemeente Helmond
aangewezen als een gebied waar de
hond moet worden aangelijnd.
Na goed overleg met de wijkagenten en
de beheerder van het gebied Brabant
Water zijn we inmiddels met deze
controles gestart.
De eerste controles stemmen ons hoop
vol. De meeste hondenbezitters hadden
de honden netjes aangelijnd. Waar
schijnlijk hebben de vooraankondiging
in de wijkkrantjes en de twitterberich
ten hieraan bijgedragen.
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In de maand maart zullen we nog
waarschuwend
opgetreden
tegen
eventuele overtreders. Vanaf 1 april a.s.
gaan we echter alleen nog handhavend
optreden tegen loslopende honden en
bedraagt de boete €140,-. Zorg er dus
voor dat u de hond aan lijnt.

de gemeente Helmond, de Stadswacht
gevraagd om er op toe te zien dat de
recreatieplas vrij blijft van honden.
Hierdoor blijft de hygiëne van het
terrein en zwemwater gewaarborgd.
Met vriendelijke groet,

Recreatieplas Berkendonk.

Tevens vragen wij de aandacht voor de
recreatieplas Berkendonk.
Zoals u wellicht bekend is mogen er
rondom de recreatieplas geen honden
komen en is dit door middel van
verbodsborden aangegeven.
Veel mensen maken gebruik van dit
stukje natuur, zeker ten tijde van het
mooie weer. Om te zorgen dat u hier
gebruik van kunt blijven maken, heeft

Berrie Joosten
b.joosten@helmond.nl
stadswacht@helmond.nl
Tel. Stichting Stadswacht Helmond:
0492-845970

Nieuwsblad voor Dierdonk

Politie vraagt uw hulp in onderzoek
Mariëlle Markgraaff
De 37-jarige Mariëlle Markgraaff werd maandagavond
22 februari rond 22.00 uur zwaargewond gevonden op de
Helmondse Bakelsedijk, in de wijk Dierdonk. Ze was die
avond haar hond aan het uitlaten. Mariëlle overleed ter
plaatse aan haar verwondingen. Het onderzoek wijst uit dat
zij door een misdrijf om het leven kwam. Het rechercheteam
hoopt dat u, als bewoner van de wijk Dierdonk, over
informatie beschikt die het onderzoek kan helpen.
Vragen
Het onderzoeksteam heeft de volgende vragen voor u:
• Bent u maandagavond 22 februari 2016 tussen
21.00 en 23.00 uur op of in de omgeving van het
woonwagencentrum op de Bakelsedijk geweest? Hierbij
denken wij aan toevallige passanten zoals automobilisten,
fietsers, scooters, bromfietsers, hardlopers of mensen die
hun hond uitlaten. Zo ja, heeft u toen iets bijzonders gezien
of gehoord? Denk onder meer aan vreemde geluiden,
voertuigen, personen of misschien heeft u het slachtoffer
die avond zien lopen met haar hond?
• Bent u maandagavond 22 februari 2016 tussen 21.00
en 23.00 uur de wijk in of uit komen rijden over de
Coendersberglaan en is u hierbij iets opgevallen?
• Heeft u die bewuste avond tussen de Coendersberglaan en
het woonwagencentrum een auto stil zien staan?
• De recherche is op zoek naar een scooter met daarop één
of twee personen die op maandag 22 februari tussen 22.00
en 22.30 uur over het fietspad aan de Bakelsedijk reed,
vanuit Bakel richting Helmond. Dit zou een belangrijke
getuige kunnen zijn. Herkent u zich hierin of weet u wie dit
zou kunnen zijn? Laat het ons weten.
• Mogelijk heeft u in de dagen voorafgaand iets anders of iets
verdachts gezien op het fietspad of in de nabije omgeving
van het woonwagencentrum aan de Bakelsedijk?
• Heeft u anderszins informatie voor de politie die te maken
kan hebben met de dood van Mariëlle, neem contact met
ons op.
Ook al lijkt de informatie voor u misschien onbeduidend, het
kan voor het onderzoek net het ontbrekende puzzelstukje
zijn. Neem dus ook bij twijfel altijd contact met ons op!
Melden
Informatie kunt u met ons delen via de opsporingstiplijn,
0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan Meld Misdaad
Anoniem op 0800-7000. Natuurlijk kunt u ook altijd een mail
sturen naar mij, uw wijkagent: francisca.kamphuis@politie.nl
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
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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

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.
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LENTE ACTIE
Geen inschrijfgeld
Gratis 2 maanden extra
Gratis 6 maanden squash
Bij afsluiting van

Jaar onbeperkt fitness

Vanaf

OF

€ 16,90 per maand

Jaar onbeperkt fitness en groepslessen
Voor slechts

€ 26,90 per maand
Aanbieding geldig tot 1 mei 2016. Betaling per maand.

Rivierensingel 90 (Brouwhuis)
Helmond
0492 - 517180
www.sportcitadel.com

Squash, Fitness, Sportmassage,
Spinning, Steps, Zumba, Powerkick,
Body lift, Functionele training,
XCORE, Robotmassage, Fysiotherapie,
DéDé Danceballet, TaeKwon-Do

Medi-Seinen: “Eddy”
nieuws vanuit Medisch Centrum Dierdonk
Ik hou heel erg van kaas. Alle soorten
en maten behalve van ‘blauwe schim
kaas”. Welnu, wat te doen met
mel
deze informatie. In principe niets. Wat
me werkelijk bezighoud, is de dood
van Eduard René van de Walle, beter
bekend als Eddy Wally (Zelzate 12 juli
1932-6 februari 2016). The voice of
europe. Met evergreens als: cherie,
dans met mij de laatste tango en ik
spring uit een vliegmachien. Ik vond en
vind eddy, om zijn eigen stopwoord te
gebruiken, “geweldig”. Eddy, het moge
je goed vergaan en “one day we’ll meet
again, en dan hebben we het er nog
over. Ook Eddy hield niet van “blauwe
schimmelkaas”. Graag wil ik met u
spreken over voetschimmel.
Schimmels zijn eigenlijk hele kleine
plantjes. Voetschimmels groeien in de
huid van de voeten en met name tussen
de tenen. Ze kunnen roodheid, blaasjes,
velletjes en kloofjes veroorzaken die
jeuken of pijn doen. Voetschimmels
kunnen ook in en rond de teennagels
groeien. De teennagels worden dan
dik, geel en bros. Voetschimmel wordt
ook wel “zwemmerseczeem” genoemd.
Eigenlijk is dit geen goede naam want
eczeem is iets anders.
Uw huid komt regelmatig in aanraking
met schimmels. Schimmels zitten na
melijk overal. Vooral in zwembaden en
douches. Dit is niet erg want een ge
zonde huid heeft een droog en harde
bovenlaag met een beschermend
effect. Echter, wanneer deze boven
laag door water of zweet zacht is
geworden, kunnen schimmels de huid

binnendringen. Door zwemmen, het
dragen van sportschoenen of rubber
laarzen kan de huid zacht worden.
Voetschimmel kan geen kwaad, omdat
de schimmel alleen in de bovenste
lagen van de huid groeit. De jeuk of de
pijn is vaak wel hinderlijk. Bij sommige
ziekten, bijvoorbeeld suikerziekte,
heeft het lichaam minder afweer tegen
schimmels. Deze kunnen dan dieper
in de huid doordringen en infecties
veroorzaken.
Wat kunt u er zelf aan doen. Was uw
voeten dagelijks en het liefst zonder
zeep. Goed afdrogen is belangrijk, voor
al tussen de tenen. Draag katoenen of
wollen sokken en trek elke dag schone
sokken aan. Draag open schoenen of
schoenen die helemaal van leer zijn.
Doe uw schoenen zo vaak mogelijk
uit. Laat na het sporten uw schoenen
goed drogen. Draag in het zwembad
of onder de douche rubber of plastic
slip
pers. Jodium werkt goed tegen
schim
mels. Vraag bij de drogist of
apotheek naar jodium waarin 10%
povidonjood zit. Smeer dit op de plek
ken waar de voetschimmel zit en laat
het drogen. Ook kunt u zonder recept
schimmeldodende crèmes kopen. Zicht
bare verbetering treedt meestal pas op
na een aantal weken. Nadat de klachten
zijn verdwenen, is het van belang nog
minstens 1 week door te smeren, anders
komt de voetschimmel weer terug.
Maak een afspraak met uw huisarts,
wanneer de maatregelen die u zelf
neemt, na drie weken geen verbetering

geven. Als de blaasjes, velletjes of
kloofjes zich uitbreiden naar andere
delen van het lichaam. Wanneer de huid
rond de voetschimmel rood, warm en
pijnlijk wordt.
Wat ik ook moeilijk vind is het geforceerd
poseren voor een foto. “say cheese”. U
kunt en mag alles van mij zeggen maar
ik ben absoluut niet fotogeniek. Graag
wil ik dat zou houden en wil mij hierbij
beperken tot het inhoudelijke.
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

Tweedehands kinderkleding beurs 9 april
Tweedehands kinderkleding, speelgoed en babyartikelen
beurs.

U kunt terecht voor tweedehands kinderkleding, vanaf maat
74 t/m maat 176.

Op zaterdag 9 april 2016 is het weer zover. De voorjaars-editie
van de kinderkleding- en speelgoedbeurs in wijkgebouw “De
Zonnesteen” vindt weer plaats van 09.30 uur tot 11.00 uur.
Wijkgebouw “De Zonnesteen” is te vinden aan de Rijnlaan 91
te Brouwhuis, Helmond.

Maar ook voor baby-artikelen, zoals campingbedjes, maxicosies, boxen, fietsstoeltjes, kinderwagens, etc. (ideaal voor
oppas of opa’s en oma’s)
Verder is er volop speelgoed te koop, zelfs kinderfietsen en
buitenspeelgoed.
De entree is geheel gratis.
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Al 90 jaar uw vertrouwde
witgoedspecialist

WASMACHINE

• energieklasse A+++
• inhoud 9 kg.
• 1400 toeren, regelbaar
• display met resttijdindicatie en
startuitstel
• koolborstelloze motor; zeer stil en
10 jaar garantie
• vlekkenautomaat
• volledige waterbeveiliging
• WAW28592NL
8592NL

Wij hebben alles op het gebied van wassen &
drogen, keuken en inbouw apparatuur.
Door jarenlange ervaring kunnen wij u een
persoonlijk en deskundig advies geven bij de
aanschaf van uw witgoed-apparatuur. Wij
hebben een zeer groot assortiment van
alle bekende merken. Dit alles tegen
scherpe prijzen én direct uit voorraad
leverbaar. Daarnaast hebben wij een
eigen servicedienst.

899,-

799
,euro

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

Made in Germany

A+++

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

0492 - 51 78 61
•
•
•
•
•

Ook voor particulieren!

WWW.VANDUPPEN.NL

Cijnsbeemden 2, 5706 NP Helmond
Mobiel: 06-29574376, E-mail: info@deinstallatieman.nl

Puincontainers
Afvalcontainers
Zandcontainers
Opslagcontainers
Inboedelcontainers

INVESTEER NU
IN DUURZAME ENERGIE
plaats de Elga warmtepomp

·��Plaats de Elga Hybride warmtepomp naast u huidige cv ketel
· Universeel, langs u huidige cv ketel te monteren
· Gasbesparing tot wel 60% p/jaar
· Snelle Terugverdientijd
· Ook koelen in de zomerperiode mogelijk
· Ideaal icm met vloerverwarming of convectors
· Goed voor het milieu, minder C02 uitstoot

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

tot w

€ 2.00el
0,subsid
iereg

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

(vraag n
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orwaard

en)

ERKEND
INSTALLATEUR

www.deinstallatieman.nl

Explo-weekend in Aarle Rixtel

Ons kamp begon om half 1 toen we
moesten verzamelen op de fokkerlaan.
En nadat iedereen er was zijn we als
een groep naar Aarle-Rixtel gefietst om
onze tassen te dumpen op de blokhut
van de scouting daar.
Daarna is iedereen opgedeeld in groe
pen. Groep 1 bestond uit Lars, Niels,
Yorik, Willem, Tom en Gaya. Groep 2
bestond uit Jeroen, Jeroen, Job, Ruben
en Aniek. En de laatste groep, groep 3,
bestond uit Dafne, Jasmijn, Nicky en
Julia.
Groep 1 vertrok als eerste op de fiets
naar de activiteit, waarna groep 2 en 3
via een tocht ook volgde. De activiteit
was een escaperoom, waar alle 3 de
groepen geslaagd uit zijn gekomen.
Groep 3 had een tijd van 52.58 minuten
en kwam daarmee op de derde plaats,
als tweede is groep 2 geëindigd met een
tijd van 51.40 en op de eerste plaats is
groep 1 geëindigd met de snelste tijd
van 42.39 en wonnen daarmee een bak
Cadillacs autodrop. Daarna is groep
1 boodschappen gaan doen, en heeft
zich daarna opgesplitst in 2 groepen,
de ene helft is hout op gaan halen bij
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de blokhut, en de andere helft heeft op
de boodschappen gelet. En zijn daarna
terug gereden naar de blokhut met de
auto. Groep 2 is teruggelopen naar de
blokhut, en groep 3 heeft de fietsen van
groep 1 gekregen en is teruggefietst.
Toen alle groepen terug waren op de
blokhut zijn we begonnen aan de verse
zelfgemaakte pizza’s voor avond eten,
na het eten is de zomerkampgroep knus
bij de open haard plannen gaan maken
en in overleg gegaan en heeft de rest
zich vermaakt met afwassen en gezellig
kletsen en andere nutteloze dingen. Ook
is het plan voor vanavond om nog films
te gaan kijken.
Nadat de laptop van Tom was ge
sneuveld, in ieder geval de Dvd-speler,
was één moeder (Carola) zo lief om
een nieuwe laptop te komen brengen.
Bijna iedereen heeft boven filmnacht
gehouden, we hebben onder andere
The Hobbit 1 en 2, Rapunzel en de bijna

vergeten Police Academy gekeken.
Enkele bikkels onder ons hebben
samen met Aniek en Tom buiten in de
(bijna) vrieskou en ijzige stormwinden
kampvuur gestookt. En daarbij heerlijke
frikadellen op het kampvuur voor ons
gebakken!! :)
Op zondag mochten we een beetje
uitslapen aangezien we tot in de late/
vroege uurtjes film hadden gekeken.
’s Ochtends werden er heerlijke
eitjes voor ons gebakken door Gaya
en Nicky. Nadat we de blokhut weer
brandschoon hadden achter gelaten,
zoals wij natuurlijk altijd doen;-), zijn
we allemaal weer gezellig op de fiets
naar huis gegaan. Wederom een
supergezellig topkampje gehad! Op naar
de volgende!!
Groetjes van de explo’s!!
www.scoutingpaulus.com
www.facebook/scoutingpaulushelmond
info@scoutingpaulus.com
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Mierloseweg 86
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Helmond
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~APPLAUSE PRODUCTIONS~
Arcenlaan 22, 5709 RA, Helmond, 0492-556531,

www.driessendeverffabriek.nl

|

Kermis

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.

Jantje en Pietje lopen samen
naar school. Onderweg zegt
Jantje tegen Piet: "Weet je wat
ik gisteren gedroomd heb? Ik
heb gisteren gedroomd dat ik
op de kermis was!" "Oh, wat
leuk," antwoordt Piet, "ik heb
gisteren gedroomd dat ik een
feestje van mijn verjaardag ging
houden en dat ik heel de klas
had uitgenodig, behalve jij."
"Waarom nodigde je mij niet uit?!"
Antwoordt Piet: "Omdat jij toen
op de kermis was!"

Jeugdprijspuzzel. Win een boekenbon!
Afgelopen maand hadden we het Paasdoolhof Als je de juiste
weg door het doolhof had gevonden dan kwam je uit op
20 x het woord pasen. Deze keer waren er 11 inzendingen,
waarvan één fout. Er waren weer 3 prijzen te verdelen. Uit
de goede oplossingen heeft Gerard Bosmans, Waarnemend
Voorzitter van de wijkvereniging 3 prijswinnaars getrokken
die op de tweede lentedag 22 maart een boekenbon van
de Ganzeveer, in ontvangst genomen hebben. Op de foto’s
hieronder de gelukkige prijswinnaars .

Een Oranje puzzelrondo
12

1

11

2

10

N

9

8

Van Harte Gefeliciteerd

Doe jij ook mee?

Niet gewonnen, of niet meegedaan dan krijg je deze maand
een nieuwe kans. We hebben ook deze maand weer een
puzzel, en wel een PUZZELRONDO. Misschien een beetje
moeilijk maar doe je best. Wat met je doen:
Vul van buiten naar binnen de goede woorden in. Alle
woorden eindigen op een N, die staat al in het midden. Als
alle woorden goed ingevuld zijn, vormen de letters in de
buitenste ronde een woord. Dat woord is de oplossing die je
in mag sturen.

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:

4

5
7

Loes Smit, Ruben Hendrikx en Hannah van der Zanden

3

6

De omschrijving van de vijfletter woorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Draagt een koning op zijn hoofd …..
Zoals de ….. zongen piepen de jongen
Koning Willem Alexander en Prins Bernard jr. zijn …..
van elkaar
Schilderij op hout van Christus of van een heilige …..
Het cijfer na acht …..
Willem Alexander, Maxima, Amalia, Alexia en Ariane
vormen samen een …..
Een geheim agent wordt ook wel ….. genoemd
Het rijdt op rails …..
Welke bloemen hebben stekels? .....
Ander woord voor flauwekul …..
Plekken in de woestijn waar wel water voorkomt …..
Muziek lees je van een …..balk

Oplossing doodles spelletjespagina 19

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
boekenbonnen van € 10,00.
Uiterste inzenddatum: Woensdag
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April 2016 in het Annatheater
Toneelgroep Vreemd Beest speelt “Ons Anna”.
Een spetterende voorstelling over de Annawijk; een oerHelmondse wijk, verstopt achter het spoor. Ons Anna woonde
er haar leven lang. Toen het nog
d’n Oliemeulen heette en de ruiten van de Annakerk niet veilig
waren voor de broertjes Van de Kerkhof. Ze was er nog toen
de laatste fabrieken gesloopt werden en Suytkade verrees.
“De wijk veranderde, net als ons Anna.”
De voorstelling zal niet alleen voor de (oud-)bewoners van
de Annawijk veel herkenbare momenten laten zien. Het
thema, wat doet een veranderende omgeving met mensen, is
universeel en zal iedereen aanspreken.
Tekst: Niek Dekker, op basis van gesprekken met (oud-)
bewoners van de Annawijk. Met een bijdrage van
Stadsschrijver 2015 Abdelkader Benali.
Regie: Lavínia Germano.
Reserveren:
“Ons Anna” is te zien op: 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23 en 24
april 2016
Kaarten à € 15,00 (CJP, CKV en kinderen € 10,00) zijn te
reserveren via: reserveren@annatheater.nl of bel 0628104333. Zie ook www.annatheater.nl
Exposities
Van 29 maart t/m 9 mei is er in de Bibliotheek Helmond
een expositie te zien over de Annawijk. Oude foto’s en foto’s
van de favoriete plekken van een aantal bewoners in de
wijk worden de gehele maand april ten toon gesteld. Adres:
Watermolenwal, Helmond.

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.

In het Industrieel Atrium, Kenniscentrum Industrieel Erfgoed,
is er vanaf 20 maart een expositie over de Hatéma fabriek.
De fabriek waar de meeste bewoners van d’n Oliemeulen’
werkten.
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Nieuwsblad voor Dierdonk

Kindervakantieweek 2016 - 29/8 tot 2/9
In de laatste week van de
zomervakantie, 29 augustus tot 2 sep
tember, is het weer zover!! De
kindervakantieweek! Dit jaar hebben
we als thema: Heksen , draken en
andere zaken …

Als je je wilt inschrijven is het verplicht
dat 1 volwassene (bijvoorbeeld je mama,
je papa, je opa of je oma) 1 dag komt
mee helpen om deze week zo goed
mogelijk te laten verlopen. (meer dagen
meehelpen mag altijd, maar hoeft niet)

Wij zijn al volop bezig met het maken
van een super leuk programma voor
kinderen van 5 tot en met 14 jaar! Ben
jij iemand die houdt van gezelligheid,
avontuur, sporten, spelletjes en
knutselen??

Je kunt je op drie manieren opgeven:
Individueel met een begeleider
inschrijven (minimaal 1 dag)
Met een halve groep (4 tot 6 kinderen)
met een begeleider per dag
Met een hele groep (8 tot 12 kinderen)
met 2 begeleiders per dag

Lijkt het je leuk om mee te doen?
Schrijf je dan in!! Dat kan in de Brem
(Rijpelplein 1) op :
Maandag 18 of dinsdag 19 april, van
19.30 tot 21.00 uur.
Woensdag 11 of donderdag 12 mei, van
19.30 tot 21.00 uur.

Voor meer informatie:
www.kindervakantievertier.nl
Mocht je nog vragen hebben:
kindervakantievertier@gmail.com

De kosten van deze week zijn € 35,- per
kind. Als je donateurslid wordt krijg je
vijf euro korting dus betaal je nog maar
€ 30,-

Zuid-zuidwest, kracht 4
Als de weerman of -vrouw over lagedrukgebieden praat
in het weerpraatje op de televisie kijkt iedereen op om
te horen of er morgen regen in aantocht is of dat er een
zonnige dag voorspeld wordt.

De zeilvereniging beschikt over een uitgebreide vloot aan
zeilboottypen, met de Optimist voor de beginnende zeiler, de
snelle Open Bic zwaardboot voor de meer gevorderde cursist,
tot de Laser Pico voor de middelbare scholier.

Maar een kleine groep kijkers is in heel iets anders
geïnteresseerd: in de wind ! Hoe hard waait het morgen en
uit welke richting komt de wind ? Als een windkracht 3 tot 4
voorspeld wordt gaat menig jeugdig zeilhart sneller kloppen
en bij windkracht 5 tot 6 gaan de jonge wedstrijdzeilers bijna
uit hun dak.

Kijk ook eens op www.jzvb.nl om te ervaren of wind, water,
zon en soms een beetje regen jouw sportieve water(sport)hart sneller laten kloppen. In mei beginnen weer de
cursussen voor 2016 en in april start het seizoen met de altijd
spectaculaire zwembadles in zwembad De Wissen.

Wind en water zijn de elementen die een zeilboot tot leven
brengen en daarmee de jeugdige zeiler in vervoering. En als
de zon zich van haar beste kant laat zien en een prachtige
Hollandse wolkenlucht over drijft is het plaatje compleet:
Nederland als watersportland, of liever, Helmond als
watersportstad, midden in het zanderige Noord-Brabant.

Tot ziens op Berkendonk, voor water, wind, en zeilplezier.
Trouwens, bij onze buren Windsurfing Berkendonk kun je ook
leren surfen.

Op onze geliefde waterplas Berkendonk kun je als kind van
de basisschool of jeugdige middelbare scholier zeilen leren.
Jeugd-zeilvereniging Berkendonk is speciaal opgericht om de
jeugd het plezier in het zeilen en de vaardigheden om een
boot te bedienen bij te brengen.
De vereniging geeft op weekend-dagen zeil-cursussen en
reikt officieel erkende zeildiploma’s uit. Er zijn zelfs zeilcursussen voor jong-volwassenen zonder leeftijdsgrens.
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COMPLETE BADKAMERS EN TEGELVLOEREN
Familie verhoeven Versautomaat
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aardappelen
scharreleieren met uitloop
Fam. Verhoeven-Martens
Weg naar Bakel 3
Tel. 0492-524469
(bij de rotonde)
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Voor spitten van tuinen, Uitgraven van vijvers, zwembad
en diversen grondwerken.
Ook een minigraver van 70 cm breed.

Hooieeuwsels 10 5761 DC Bakel Tel: 06 53382407

De hobby van … Stefan Peters en Dave van
Harsel
Elke maand vragen we een van de
mensen achter de advertenties in ons
wijkmagazine naar hun hobby of vrije
tijdsbesteding. Deze keer was ik, in de
Dierdonklaan, te gast bij Stefan Peters
van S&D Glas en schilderwerken. Zijn
compagnon Dave van Harsel schoof
gezellig aan.
Gewone dingen
Evenals heel veel andere ondernemers
hebben Stefan en Dave weinig tijd voor
hobby’s. Maar wat zij ook met erg veel
andere ondernemers delen is daar geen
behoefte aan te hebben omdat het werk
al een hobby is waarin veel tijd steken
niet als een verplichting voelt maar
als een heerlijke tijdsbesteding. Maar
beiden geven aan het liefst hun vrije tijd
door te willen brengen met hun gezin.
En dan gewone, gezellige familiedingen
doen zoals een flinke wandeling met
de hond, de markt bezoeken en een
terrasje meepikken, fietsen of in de tuin
zitten.
Texel
Voor Stefan, die 5 jaar geleden samen
met Dave hun eigen bedrijf zijn begon
nen na vele jaren samen werknemer
te zijn geweest bij andere schilders
bedrijven, is Texel een ideale vakantie
plek. Inmiddels heeft hij met zijn vrouw
Brigitte, zijn kindjes Jens en Jente en
hond Spiky al over het hele eiland in
vakantiehuisjes gelogeerd. Texel is
heerlijk rustig en volgens Dave, die ooit
meeging, geeft dat een cultuurshock.
En toch is het wat drukkere Den Burg
de favoriete plek van Stefan. Je kunt
er gezellig winkelen en er zijn diverse
terrasjes. Maar met de kinderen geniet
hij van het strand het meest: kuiltje
graven, kasteeltje bouwen en na afloop
naar de minidisco bij Koos Konijn…
Suriname
Dave is getrouwd met een vrouw met
Surinaamse ouders. Dat zijn huwelijks
reis naar Suriname en Aruba voerde is
daarom niet zo’n verrassing. Afgelopen
jaar is hij met zijn Mary en de kinderen
Indy en Quinty opnieuw naar Suriname
geweest. Behalve het even los komen
van het schilderwerk en het glaszetten,
was Suriname een onvergetelijke en
indrukwekkende ervaring! Doordat hij
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met zijn gezin de kans kreeg met de
lokale bewoners op te trekken en het
land in te trekken maakte hij veel bij
zondere dingen mee. In een boot de
rivier afzakken, in een jungle-resort ver
blijven, plantages bezoeken, een wurg
slang doodrijden… En overal “kip” eten,
gewone kip, waterkip (kaaiman) en
boomkip (leguaan). En het ritueel mee
maken van het eren van voorouders op
een begraafplaats.

heren. “Het vergt vertrouwen van een
klant om ons in hun huis toe te laten,
soms zelfs de sleutel mee te geven.

Sporten
Sinds enige tijd zijn de beide compag
nons ook samen gaan sporten, cardio
fitness. Het geeft hen weer heerlijk
soepele armen, schouders en rug, goed
voor het uitvoeren van hun dagelijkse
werkzaamheden! Het lijf vergt ook
goed onderhoud en een keer of drie in
de week samen naar de sportschool is
daarom voor de heren geen opgave.
Regelmatig trekken de gezinnen van
Stefan en Dave er ook met zijn allen
op uit. Naar de speeltuin of een speel
boerderij. Met zijn allen ontspannen en
genieten van gewone, kleine dingen.
“We zijn wel veel samen, het lijkt wel
verkering”, grappen zij.

Wij zorgen ervoor dat de klant ons
maximaal vertrouwen kan, zowel wat
wij doen in hun huis als het afleveren
van goed, gedegen werk!”, aldus de
schilders-glaszetters van S&D.
Niet voor niks is “deskundigheid en
service” hun motto!
Mirjam van der Pijl

Dierdonk of oude gebouwen
De werkzaamheden, die ze voornamelijk
doen voor particulieren, bestaan soms
uit het bedenken van oplossingen voor
bijzondere glaszettingen. Dubbelglas
in bijzondere (oude) gebouwen zoals
in het Ketelhuis op Strijp S of bijzon
der interieur glaswerk waarin zij zich
momenteel specialiseren. Daar vin
den Stefan en Dave, naast een grote
uitdaging, erg veel voldoening in. “In
Dierdonk rot nog niks …” grapt Dave.
“Maar het is wel heerlijk om in je eigen
wijk te kunnen werken, het is heel ver
trouwd”, zegt Stefan daarop.
En dat vertrouwen is wederzijds bij deze
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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!

24/7

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

Onbeperkt kleine gerechtjes.
Elke vrijdag v.a. 18u.
Voor maar €27,50 p.p.
HOTEL RESTAURANT

NEDERHEIDE
www.nederheide.nl
Tel. 0492 - 82 00 80

www.automertens.nl

Kaak 11, Milheeze

EXTRA SLEUTEL

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

Voor uw frietwagen-catering
op locatie

Johan Slegers

ook autosleutels met
startonderbreker
VAN TIEL
BAKEL
KLAAR TERWIJL U WACHT

info@johanslegers.nl
Tel. 06 537 604 75

TOT ZIENS
IN
B A K E L!!

Koningsnacht-dag 2016 Bakel
Programma feestavond 26 april
Ook dit jaar hebben we weer ons best gedaan om een
spetterend programma neer te zetten. Op 26 april zullen we
koningsnacht aftrappen met Emptyfield. Lekke Band zal de
avond afsluiten.
Emptyfield , Een ijzersterke driemansformatie die menig hart
sneller doet kloppen en al heel wat broekspijpen en nette
kapsels heeft laten wapperen.
Verwacht meezingers, rock classics, feestmuziek en de betere
Nederlandstalige platen. Met hart voor alleen de beste rock
‘n’ roll en Brabantse gezelligheid maakt Emptyfield van elk
optreden een succes!
Emptyfield speelt van 20.00 tot 21.30

Bootcamp, Kop van Jut, Crazy Snake, Negerzoenvangen,
Lucky Ducky en nog veel meer. Ook wordt er gezorgd voor
versnaperingen.
De vrije markt:
Er kan door de Kinderen weer een kraampje worden
gereserveerd om hun “oude” spulletjes te verkopen. Heb je
interesse voor een kraampje laat het ons even weten.
Aansluitend aan dit middagprogramma voor de jeugd volgt
een gezellige feestavond met de band ‘Far From Over’. Komt
dat zien!

En na dit geweldige optreden zullen we de avond afsluiten
met onze hoofdact: Lekke Band
Deze te gekke rock coverband bestaat uit vier dwaze
podiumbeesten. Met invloeden van de BZB, WC Experience
en Blaas of Glory toveren zij heel het publiek om tot een
meezingende en meedansende massa.
Lekke Band zal spelen van 22:00u tot 0:30 u

Programma muziekavond 27 april
Op Koningsdag presenteren wij u ‘s avonds een geweldige
optreden van Far From Over!
Far From Over is een energieke coverband die een mix speelt
van de beste rockclassics en hitzzz!!
Klassiekers van Toto, Pink Floyd, Queen, Supertramp, Genesis,
Foreigner, Guns N’ Roses, U2 en nog veel bekende hits van
toen en nu. Ze komen allemaal voorbij tijdens de spetterende
show.
De band bestaat uit acht ervaren muzikanten die zowel op het
podium als daarbuiten een aanstekelijke chemie met elkaar
hebben. Far from over heeft al op menig podium gestaan,
waaronder de Effenaar, De Boerderij en Poptempel 013.
Far From Over zal optreden van 19.30 tot ca 22.00.
Vrijwiligers
Ook dit jaar zoeken we voor onze activiteiten weer vrijwilligers.
Wil je ons helpen op of rond 27 april, of ben je op zoek naar
een maatschappelijke stage, neem dan gerust contact op met
Henriette Vermeulen via haar nummer 06-13610411.

Programma woensdagmiddag 27 april
Op woensdag 27 april kleurt het centrum van Bakel weer
oranje. Rond de kerk in Bakel komen weer een grote feesttent
en tientallen kramen voor de spelletjes- en vrije markt te
staan. De feestdag begint dit jaar om 13.00 uur met het hijsen
van de vlag en de opening van de spelletjesmarkt en vrije
markt.
De spelletjesmarkt:
Om 13.30 uur start de spelletjesmarkt. De kinderen kunnen
voor € 4,00 een kaart kopen, waarmee ze tot 16:30 uur alle
spelletjes op de spelletjesmarkt kunnen spelen.
Er is voor elk wat wils: Snoephuisje, Rally Cars, Luchtkussen
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Daarom Smits&Smits
• Eigen atelier
• Gratis advies
• Advies aan huis
• Gratis inmeten
• Ruim 30 jaar ervaring

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!
Laat - Later
,,Wat wil jij later worden
Anne?" vraagt opa.
,,Nachtbewaker" zegt Anne.
,,waarom nachtbewaker?"
vraagt opa.

Laat u verrassen op onze
nieuwe Facebook-pagina:
facebook.com/smitsensmits

www.smitsensmits.nl

*vraag naar de voorwaarden

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

,,dan hoef ik 's avonds nooit
meer vroeg naar bed en
mag ik opblijven!"

MONDELINGE TAXATIE
NO CURE NO PAY
GEEN VERKOOP, GEEN KOSTEN

WWW.HEUVEL.NL

W ÉRKT V OOR U

Parochie H. Lambertus
Jaar van barmhartigheid
Een thema voor een jaar. Paus Franciscus heeft het als
levensmotto. De nieuwe bisschop van Den Bosch, Mgr. De
Korte, spreekt er voortdurend over. Het is een woord wat
we in de hele traditie van ons geloof centraal hebben staan.
Een woord wat Jezus uitsprak en beleefde: barmhartigheid.
Misericordia, medelijden. We bidden er om in zoveel
gebeden: Kyrie Eleison. Heer ontferm U, heb medelijden,
wees barmhartig.
We leven in een tijd waarin barmhartigheid enorm nodig is.
Op twee manieren:
1) Verzoening met God en medemens: sorry zeggen,
vergeving krijgen. Kyrie Eleison.
2) Barmhartigheid, naastenliefde geven aan de
behoeftigen.
Weest barmhartig, zoals uw Vader barmhar¬tig is. (Lc. 6,.36)
Die twee manieren van barmhartigheid zijn twee benen
om op te staan. Het een kan niet zonder het ander. We
kunnen niet om Gods barmhartigheid vragen als we niet
ook barmhartigheid geven. Zalig de barmhartigen, want zij
zullen barmhartigheid ondervin¬den. (Mt.5,7) Het is een
voorwaarde. Je krijgt wat je bent.
-- Dat geldt voor verzoening en vergeving: “als gij aan de
mensen hun fouten vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u
vergeven; maar als gij niet vergeeft aan de mensen, zal ook
uw hemelse Vader uw fouten niet vergeven” (Mt. 6, 14-15).
-- Het geldt ook voor de naastenliefde. Iedereen leest graag
de bekende parabel van de ‘Barmhartige Samaritaan’. Hoe
eindigt Jezus’ onderricht? “Wie van deze drie lijkt u de naaste
van de man die in handen van de rovers gevallen is?’’ Hij
antwoordde: ``Die hem barmhartigheid betoond heeft.’’ En
Jezus sprak: ``Ga dan en doet gij evenzo.” (Lc. 10,36-37). Zo
eenvoudig is het. Naastenliefde = barmhartigheid betonen.
Niet degenen beminnen die u al beminnen, maar de kleinen,
de armen, degenen die u niet kunnen teruggeven. (Vgl. Lc 6,
32)

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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In dit jaar, een buitengewoon heilig jaar, willen we ons als
parochie daarop toeleggen. Om zo ook echt de Paastijd te
kunnen vieren als feest van Gods oneindige barmhartigheid,
als Jezus die voor ons sterft aan het kruis, opstaat uit de dood.
Om ons de heilige Geest te schenken met Pinksteren. Opdat
wij als Jezus zijn: barmhartig als de hemelse Vader.

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
9 April = Maand van de filo
sofie : Over de waarheid en
de objectiviteit van de weten
schap
In de maand van de filosofie staan we
in een viertal opeenvolgende avonden
stil bij een klassiek filosofisch vraagstuk:
de waarheid en de objectiviteit van de
wetenschap.
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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Avond 1: Klassieke opvatting: meten is
weten.
John Locke (1632 – 1704) is de grond
legger van het empirisme. De zoge
naamde exacte wetenschap is hierop
gebaseerd en veel van de hedendaagse
opvattingen onder wetenschappers zijn
hierop terug te voeren. We lezen stukjes
van John Locke maar ook van latere
denkers die hier op voortbouwen.
Avond 2: Wat zie ik eigenlijk?
De waarneming of de meting blijkt een
moeilijke zaak. Waarnemen is niet zo
objectief als altijd gedacht werd. De
fransman Merleau Ponty bestudeerde
slachtoffers uit de Eerste Wereldoorlog.
Zij misten armen en benen maar
hadden wel pijnen in de ledematen die
er niet meer waren. In zijn boek ‘Feno
menologie de la perception’ gaat hij in
op het vraagstuk van de waarneming
en laat zien dat objectieve waarneming
eigenlijk niet echt mogelijk is.
Avond 3: Thomas Kuhn paradigma’s.
De Amerikaanse wetenschapsfilosoof
Thomas Kuhn schetst in zijn boek
‘De structuur van wetenschappelijke
revoluties’ een heel nieuw beeld van
wat men in de wetenschap als waar
heid beschouwt. Hij kijkt daarbij naar
de geschiedenis en laat zien dat de
wetenschap zich schoksgewijs ont
wikkelt. Een hele tijd hangt men een
bepaalde overtuiging aan (een para
digma) en probeert alles hieruit te ver
klaren. Maar af en toe komt er iemand

met radicaal andere denkbeelden, die in
staat is meer aannemelijke verklaringen
te geven.
Avond 4:
Moderne opvattingen over de waarheid.
Sir Karl Popper is een Engelse filosoof
die de basis heeft gelegd voor de
moderne opvattingen over wat waar is.
Zijn beroemde falsificatietheorie stelt
dat we eigenlijk niet een hypothese of
model kunnen bewijzen door waar te
nemen en te meten maar dat we onze
uiterste best moeten doen om te laten
zien dat het niet klopt. Een moeilijke
boodschap voor veel wetenschappers.
De objectiviteit van de wetenschap is
eigenlijk in zijn ogen een onmogelijke
zaak. We lezen stukken uit zijn werk.
Data: 4 avonden in april op donderdag
t.w. 7, 14, 21, 28 april.
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Ontmoetingsruimte in de Beth
lehemkerk
Leiding: Wilfred Achthoven
Zondagmiddagexcursie: Jeugd
dorp De Glind (op herhaling)
Een excursie naar Jeugddorp de Glind:
een bijzonder dorp waar kinderen in
de knel worden opgevangen in pleeg
gezinnen en waar de Rudolphstichting
zetelt. De Stichting viert dit jaar haar
100 jarig bestaan Met hulp van de
Gereformeerde
Diakonieën
heeft
ds. Rudolph dit dorp aangekocht om
onderdak te bieden aan kinderen die
door welke oorzaak ook niet meer
thuis kunnen blijven wonen. Kerk in
Actie collecteert voor dit dorp onder
het motto ‘Kinderen in de knel’ en
brengt het dorp regelmatig onder onze
aandacht.
Gelegen in de Gelderse Vallei is het een
prachtige locatie en kunnen we nog
een stukje ‘Klompenpad’ wandelen, dat
rondom het dorp is uitgezet.
Een mooie zondagmiddagbesteding …
Datum: zondag 10 april 2016
Info: bij Corine Beeuwkes-van Ede
(corine@beeuwkes.com)
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Zaalhockey kampioen 2015/2016 HOB Bakel MC1

Super trots zijn wij allen !!!!

Gazet april 2016
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Nieuw woningaanbod gezocht!
Ook de afgelopen maand(en) hebben wij binnen Dierdonk weer
diverse woningen verkocht: wellicht is dit u opgevallen aan de
'verkocht borden' in uw straat.Dit heeft als direct gevolg dat we ook
een aantal aspirant kopers helaas teleur hebben moeten stellen
omdat hun droomwoning reeds verkocht is!
Overweegt u om uw woning ook te koop te zetten? Neem dan contact
met mij op voor een geheel vrijblijvend en kosteloos verkoopgesprek.

Wilgeroosb

eek 7, Helm
on
€ 399.000,- d
k.k.

U kunt mij bereiken op 0492-549055.
Tot snel!
Uw wijkspecialist:
Alwin Greefkes - RMT
06-54790222

0492-549055 | helmond@woonplezier.nl | www.woonplezier.nl

