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Alg. Politienummer (0900-8844
Wijkagent F. Kamphuis via  (0900-8844
 mail: francisca.kamphuis@politie.nl
Basisschool Dierdonk (512021
Dierenambulance (513971
Gemeente (Meldingen) (140492
Kruiswerk Peelland (0900 8998636
Parochie  H.Lambertus (522109 
Wijkopzichter Dhr. Paul Linders
  mail: p.linders@helmond.nl
Opbouwwerker LEVgroep (06 14871295
Ziekenhuis Elkerliek (595555

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

Centrale Huisartsen Post 
(alleen spoed) (0900 - 8861 

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

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

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

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

Logopediepraktijk Dierdonk (558360
logopedie.brouwhuis.dierdonk@gmail.com

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

Telefoonnummers

Redactieadres: redactie@dierdonk.org
Wijkvereniging:

www.dierdonk.nl
Adres:  Ockenburghpark 78,

5709ML Helmond,
Secretariaat:

secretariaatwijkvereniging@dierdonk.nl
Wijkraad:

www.dierdonk.nl
Secretariaat: 

secretariaatwijkraad@dierdonk.nl
Parkzicht (gebouw)
(556266

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

   Postbus 130, 5700AC Helmond
 www.parkzichtdierdonk.nl

GFT & PMD: Ma. 6 en 20 feb.
RESTAFVAL: Ma. 13 en 27 feb.
OPHALEN OUD PAPIER: 

Ma. 6 en 20 feb ten westen en 
wo. 8 en 22 feb ten oosten van 
de Dierdonklaan. 

Knutselclub
Secretariaat en inschrijving leden:
contactpersoon vacature

De fotoclub van 
Dierdonk

www.fotodier.nl  (0621606934
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.
Info: P. Sanders, (542730
Wethouder Hamacherplein 14
Gezellig bridgen bij “One Down”.
In Parkzicht op maandagavonden.
Mevr. W. Nourredine (524889,
www.nbbclubsites.nl/club/30014
Liedertafel ’t Akkoordje
Mevr. J. Nooijen (06 26991756
info: pr@akkoordje.nl
www.akkoordje.nl

 
Secretariaat:
Schovenhorstweide 1,
5709SG Helmond, (517210
secretaris@rampetampers.nl
www.rampetampers.nl
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
informatie: Edwin Augustijn
Wilgenroosbeek 13,
Edwin@OSDierdonk.nl
Informatie:
tafeltennis.dierdonk@yahoo.it
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De dunste Gazet ooit ! 
Gemakkelijk te vinden hè, die 10 verschil-
len in de januari-puzzel, je hoefde niets 
te omcirkelen, het was al gebeurd. Soms 
ontsnapt er ook wel eens wat aan de aan-
dacht bij de redactie, maar waar gewerkt 
wordt, wordt af en toe wel eens een fout 
gemaakt. Misschien heeft u ook gemerkt 
dat dit de dunste Gazet ooit was, slechts 
36 pagina’s.

Enerzijds heeft dit te maken met de kos-
ten en de baten, want de Gazet moet 
zichzelf kunnen bedruipen. Momenteel 
hebben we slechts 9 tot 10 pagina’s ad-
vertenties, een aantal wat nog niet zolang 
geleden 15 tot 16 was. Financieel gezien 
kan er bij elke pagina advertentie zo’n 3 
andere pagina’s worden gedrukt. Zeker 
voor ondernemers in Dierdonk kan dit 
toch een interessant medium zijn om u 
in te presenteren.

Anderzijds ligt het ook de hoeveelheid 
aangeleverde kopij. Zo hebben we vaste 
rubrieken die dan ook maandelijks een 
stukje aanleveren, maar vaak zien of 
horen wij van zaken die gespeeld heb-
ben in Dierdonk waar men niets over 
kon lezen voorafgaand, maar ook later 
geen achterafbericht meer krijgt van hoe 
het geweest is. Toch mogelijk zaken die 
Dierdonkers wel interesseren maar door 
het uitblijven van publicatie er geen weet 
van hebben. Hoe hou je Dierdonkers dan 
geïnteresseerd?

De Gazet is een wijkblad, wij hebben geen 
verslaggevers en zijn daarom afhankelijk 
van wat er door de diverse clubjes of uit 
de privésfeer vanuit de wijk wordt aange-
leverd. Deze keer een best leuk stuk be-
treffende de gevelde “Mammoetboom”, 
aan geleverd door Fried van Rijt. Het is 
al een aantal dagen koud en een beetje 
sneeuw hebben we ook al gezien in Dier-
donk, zie de voorpagina. Maar toen ik 
vanmiddag naar de stad ging en op onze 
singels in de wijk al kinderen op het ijs 
zag lopen, dacht ik “oei oei” als dat maar 
houdt. Misschien is er volgende maand 

wel iemand die iets wil en kan schrijven 
over hoe en wanneer men zich veilig op 
het ijs kan begeven. 

Misschien zijn er ook veel bewoners die 
zeggen wij lezen het allemaal wel op 
www.dierdonk.nl, maar op dit moment 
ligt de nieuwsgaring plat evenals op de 
facebook-pagina van Dierdonk. Allemaal 
omdat we zonder webmaster zitten. 
Als er al regelmatig gevraagd is om een 
opvolger omdat je wilt stoppen, en nie-
mand wil die taak over nemen is de taak 
neerleggen inderdaad de enige manier 
om te laten zien dat het echt is. Nu zitten 
we dus zonder webmaster en beheerder 
facebook want er was niemand. Vindt 
iemand dat de website en de facebookpa-
gina actueel moet zijn en heeft u er de tijd 
voor en interesse stuur een mailtje naar 
secretariaatwijkraad@dierdonk.nl of naar 
secretariaatwijkvereniging@dierdonk.nl. 

Overigens ook als redactie zijn we al een 
hele tijd met zijn 3-en. Ook wij vragen 
al tijden versterking, en –wie zal het 
zeggen– komt er ook een moment dat 
ook wij zeggen te willen stoppen. Mis-
schien ook voor u een signaal om eens 
te overwegen om de redactie te komen 
versterken, hiervoor kunt u mailen naar 
redactie@dierdonk.org. 

Overigens is gisteren in Helmond de 
aftrap gegeven voor het Helmondse 
carnaval. Als stadsprins kwam Briek 
de XLIV alias Hub Noten naar voren, 
precies 55 jaren nadat zijn vader Huub 
Noten hem was voorgegaan. In Parkzicht 
kunnen Dierdonkers ook dit jaar terecht 
voor carnavalsactivitetien maar ook 
net over de brug bij nog steeds “de 
Dierdonkse” Carnavalsvereniging “De 
Rampetampers”. Over beide activiteiten 
kunt u lezen in deze Gazet.
Ik wens iedereen weer veel leesplezier 
met dit nummer van de gazet

Gerard 
Bosmans
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KLEDINGREPARATIE
Ger van Hout

Gediplomeerd
coupeuse/costumière
Nieuwveld 88 Helmond
tel. 0492-533074
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UW BADKAMER EN CV SPECIALIST 

Uw installateur voor: 

CV ketels en onderhoud    Complete Badkamers 

Stadsverwarming       Radiatoren 

Vloerverwarming               Sanitair en Tegels 

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL 

 
Horstlandenpark 4  5709 MB Helmond 
0492-386100 info@josvanheugten.nl 

Het Mooiste Groen

Biezenweg 2a       Beek en Donk      Tel.: 0492-461310           

www.tuincentrumdebiezen.nl

Schoonheidssalon yentill

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

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

Willy van Duren
Kalmoesbeek 13
5709 PV Helmond

Uw 
schoonheids-

specialiste Aanbieding

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

Rugbehandeling, scrub,
reiniging van de huid en massage

40 minuten voor € 20,00

TEGELVLOEREN – WANDTEGELS 
HOUTENVLOEREN - LAMINAAT - PVC 
VLOERVERWARMING - INSTALLATIE 
COMPLETE BADKAMERS - SANITAIR 

TEGEL OUTLET - TUIN - TERRAS 

   ALLES ONDER 1 DAK ! 
ENGELSEWEG 200 A   T.0492792499   HELMOND 
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De redactie behoudt zich het recht voor 
de aangeboden kopij, indien nodig, te 
corrigeren en/of in te korten. Opname 
van kopij betekent niet dat de redactie 
het met de strekking eens is. Anonieme 
brieven/berichten worden nimmer ge-
plaatst. De redactie is niet verantwoor-
delijk voor eventuele tekst- en zetfouten.

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

Jaarkalender zie www.dierdonk.eu
Advertenties en Kopij voor de volgende 
uitgave inleveren uiterlijk:

10 februari.
Volgende verschijningsdatum vanaf:

24 februari.

C O L O F O N G A Z E T
17e jaargang nr.2 Editie februari 2017
Verschijnt 10x per jaar 
Huis-aan-huis in Dierdonk.
Oplage 1.800 stuks.

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

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

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

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

Bezorging:
Jeroen Schoonen tel. (512886)

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

Druk: Vane Druk v.o.f.

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

Bestuur:
Voorzitter: Vacant
Secretaris: Jan van Duren
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ENGELSEWEG 221A
5705 AE HELMOND     TEL. 0492 - 53 76 93

Konings
voor Verf en Behang

Korting op voorraad behangAltijd
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versautomaat
van 8.00 tot 22.00 uur

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

Verhoeven- 
                Martens vofC
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CCorstiaan Stoeffe

 

info@coscom.nl
www.coscom.nl

 

CosCom

Torteltuin 9
5754 HA Deurne

Nederland
0493 - 842607

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

Computer reparatie, verkoop,
netwerk aanleg en webdesign
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Beste sporter,

Vanaf 1 januari 2017 is Citadel Squash en Fitness overgenomen door
Fitnessclub Nederland en gaat verder onder de naam Fitnessclub Helmond.
Na ruim 23 jaar met heel veel plezier en inzet het sportcentrum gerund te 
hebben, zijn we het er over eens dat het tijd is voor vernieuwing.
Wij hebben inmiddels de leeftijd van 60 jaar bereikt en denken dat het 
goed is dat een jongere en dynamische generatie het stokje overneemt.
Wij kijken terug op een geweldige tijd in Helmond en zijn dankbaar voor de 
vele warme contacten die er zijn geweest en nog steeds zijn.
Wij verwachten in Fitnessclub Nederland een organisatie te hebben
gevonden, die open staat voor alle nieuwe ontwikkelingen in de
hedendaagse sportbeleving en wij hebben dan ook het volste vertrouwen 
dat u hier met veel plezier kan blijven sporten. Uiteraard gaan er
veranderingen plaats vinden die het sportcentrum ten goede zullen komen, 
Fitnessclub Nederland zal u hierover tijdig informeren.

Wij danken al onze ex leden voor het vertrouwen in de afgelopen jaren en 
wensen iedereen in de toekomst veel sportplezier.

Het gaat jullie allen goed!!!!!!!!!

Hans & Freek  

Einde van een
tijdperk!

•	 RUIME	OPENINGSTIJDEN

•	 TIJDELIJKE	STOP	IS	KOSTELOOS

•	 	ABONNEMENT	VOOR	3	MAANDEN

WWW.FITNESSCLUBNEDERLAND.NL

RIVIERENSINGEL 90, HELMOND

 
VOOR JOU DICHTBIJ

HELMOND
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Tijdens de raadsvergadering van 10 
januari is het centrumperspectief 
vastgesteld. Dit is een visiedocument 
tot 2030 met als doel ons centrum te 
verbeteren en te verlevendigen. In 
veel punten van de notitie kunnen wij 
ons vinden, maar onze fractie heeft 
tijdens de raadsvergadering van 10 ja-
nuari j.l. ook aangegeven, dat het visie
document op sommige punten ambitie 

mist. Ik geef hiervan een aantal voorbeelden. 

Als eerste wordt in het plan voorgesteld om van het tijde-
lijke havenpark een permanent park te maken. Dit terwijl het 
voormalige Obragasterrein een unieke locatie is waar zoveel 
meer mogelijk is. Graag zouden wij op deze locatie een echt 
vernieuwende en onderscheidende functie zien, zoals een 
klein pittoresk haventje wat extra sfeer geeft aan de stad. 
D66 juicht meer groen in het centrum toe, maar naast het 
bestaande park bij het kasteel en een nieuw park bij de water-
toren hebben we straks een derde park. Dit is dus meer van 
hetzelfde. Daarbij speelt ook nog een financieel aspect. Het 
is kapitaalsvernietiging om een permanent Havenpark aan 
te leggen. Deze gemeentelijke grond kan immers niet meer 
worden verkocht. Dit terwijl we het Obragasterrein voor 11,7 
miljoen hebben aangekocht. Daarvoor komen nu nauwelijks 
inkomsten voor terug. 

Daarnaast ziet D66 niets in het in de visie opgenomen plan 
om een hoog multifunctioneel gebouw tegen het oude Ha-
venplein aan te bouwen. Het is juist de bedoeling dat er een 
verbinding wordt gemaakt tussen de Kanaaldijk NoordOost, 
de Steenweg, Het Havenplein, het kasteel en de rest van het 

centrum. Er moet dus één 
groot overzichtelijk geheel 
ontstaan. Door de bouw 
van een hoge toren voor 
het Havenplein doe je deze 
samenhang teniet. Verder 
missen wij de inzet op ge-
velverbetering. Wanneer 
men bijvoorbeeld over de 
Traverse rijdt geeft dit niet 
altijd een fraai beeld. Ter-
wijl dit juist de plaats waar 
iedere voorbijganger het 
centrum goed kan zien. Ten 
derde zien we graag dat de 
verbindingsroute tussen 
het centrum en de Cacao-
fabriek wordt omgevormd 
tot een mooie, brede en 
groene boulevard. 

Dit zijn allemaal voorbeelden van onderwerpen waarop we 
toch iets meer ambitie hadden verwacht. Als middelgrote ge-
meente met een centrumfunctie in de Peel mogen we wel wat 
meer durf en ambitie laten zien en ons echt onderscheiden 
ten opzichte van de omliggende gemeenten om zo meer men-
sen naar Helmond te trekken. D66 heeft daarom ook tijdens 
de raadsvergadering tegen het centrumperspectief gestemd. 

Met vriendelijke groet,
Jochem van den Bogaard, Burgercommissielid D66

jochem.vandenbogaard@d66helmond.nl

Fijn om vanaf deze plaats met jullie 
te kunnen “praten” . Mijn naam is 
Angelique Raaijmakers v.d. Pol en 
ik woon nu ruim 1 jaar in de wijk 
Dierdonk. Een nieuw gezicht in de wijk 
maar geen nieuw gezicht in de politiek. 
Ik ben al ruim 10 jaar raadslid namens 
het CDA in Helmond. Als raadslid kijk 
je altijd goed rond daar waar je loopt, 
daar waar je mensen ontmoet en 

probeert altijd te ontdekken waar kansen liggen maar ook 
waar bedreigingen liggen. Tenminste dat is zoals ik mijn werk 
uitvoer.

Ik heb nu ruim een jaar al rondgekeken in de wijk Dierdonk en 
wat ik zie is een fijne wijk voorzien van veel groen. Ik zie wan-
delaars en joggers, mensen met honden die elkaar vriendelijk 
begroeten. Ik zie een wijkraad, een wijkvereniging en verschil-
lende wijkactiviteiten en buurtpreventie met veel WhatsApp 

groepen. En ik ervaar een stilte in de wijk, een stilte die 
 anderen omschrijven als zijnde een slapende wijk maar die ik 
omschrijf als een heerlijke, weldadige rust. Het is goed zo dus 
waarom herrie maken toch? 

Wel is het zo dat een stilte heel weldadig kan zijn maar soms 
ook eenzaamheid of saaiheid kan veroorzaken. 
Ik wens de wijk Dierdonk voor 2017 dan ook toe de stilte en 
een fijne tijd in je huis met je gezinsleden maar ook de ont-
moeting met de ander! En wie weet zien we elkaar ergens dit 
jaar en/of heb je leuke vernieuwende ideeën voor ontmoetin-
gen in de wijk. Ik hoor dat graag 

Vriendelijke groet,

Angelique Raaijmakers
angelique.raaijmakers@cdahelmond.nl

0492-549752

Beste wijkbewoners

Centrumperspectief: gebrek 
aan durf en ambitie 

38

Met het 
Ontspanningsplein 

verbinden we eindelijk 
Oost en West aan elkaar. 

Het centrum wordt nu 
echt een eenheid. 
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We hebben tijdens de workshop van 12 januari samen een 
aanzet gemaakt voor het afdrukken van een fotoboek. We 
hebben daarbij gebruik gemaakt van het gratis programma 
van Kruidvat. De reacties waren heel positief. Bij de 
eerstkomende workshop zullen we het gedrukte resultaat 
zien.

Wat verder opviel was het belang van een goede organisatie 
van de opslag van foto’s. En dat geldt natuurlijk niet alleen 
voor foto’s, maar voor alle bestanden die op de computer 
staan. Er niets zo frustrerend als het niet terug kunnen 
vinden van je eigen werk. En onze ervaring is dat de bron van 
veel computerongemak ligt in het niet organiseren van het 
computersysteem.

Daarom is de ondertitel van dit artikel en van de volgende 
workshop: De grote schoonmaak.
Aan de hand van praktijkvoorbeelden laten we zien hoe u 
gemakkelijk méér systeem in uw dataopslag kunt brengen. 
We hopen dat u door deze workshop voldoende inspiratie 
opdoet om opgeruimd het voorjaar in te gaan. Per slot van 
rekening geeft u ook uw woning in deze tijd een grote beurt.
Deze workshop vindt plaats op donderdag 9 februari van 
10:00 uur tot 12:00 uur.
Deelname is voor leden van de wijkvereniging Dierdonk en 
van Seniorweb gratis toegankelijk.

Voor assistentie bij het oplossen van uw computerproblemen 
kunt u de andere donderdagmorgens van 10:00 tot 12:00 uur 
terecht. U bent van harte welkom!

MoetNiks mededelingen

De Parkzicht Computer Inloop
De grote schoonmaak

Iedere woensdag t/m 26 april is er Koersbal van 10.00 uur tot 
12.00 in het Parkzicht.

Elke donderdag t/m 13 april is er een Computer Inloop 
ochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur in Parkzicht.

Nieuwe ondersteuning gevonden voor de MoetNiks
Als reactie op eerdere oproepen voor nieuwe mensen 
hebben zich 2 kandidaten gemeld. Het zijn Wim Claassen en 
Joke Nieuwhoff, reeds lange tijd actief lid van de MoetNiks 
club. Verder hebben 2 kandidaten hand- en spandiensten 
aangeboden. Jeanne is hiermee dolblij. Peter blijft het team 
op de achtergrond nog ondersteunen.

MoetNiks aankondigingen:

Zondag 19 februari Soepwandeltocht. We vertrekken om 
10.30 uur vanaf het parkeerterrein Albert Heijn. De route is 
op dit moment nog niet bekend, maar we beëindigen deze 
winterwandeling met een kopje soep in het Parkzicht. Niet 
wandelaars zijn vanaf 12.00 uur welkom in het Parkzicht. 
Graag opgeven uiterlijk 15 februari bij Jeanne de Jong, tel. nr. 
512 516. 

Dinsdag 21 maart Winterwandeling. We vertrekken om 10.30 
uur vanaf het parkeerterrein Albert Heijn. De route van deze 
winterwandeling is nog een verrassing. De niet wandelaars 
zijn vanaf 12.00 uur welkom in het Parkzicht voor een kopje 
koffie. Gaarne opgeven uiterlijk 15 maart bij Jeanne de Jong, 
tel. nr. 512 516.

Onze Jaarlijkse Bustocht staat gepland voor dinsdag 16 mei. 
Hierover volgen nadere mededelingen. Dus noteer deze 
datum alvast in uw agenda. 
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Carnaval in Parkzicht
Wij, bestuur Parkzicht en een groep fanatieke vrijwilligers zijn 
van mening dat carnaval bij Dierdonk hoort en hebben daarom 
besloten om onze wijk ook in 2017 weer de gelegenheid te 
bieden om gezellig carnaval te vieren in Parkzicht.
Het voorlopige programma ziet er als volgt uit: 

Zaterdagavond 4 februari: 

Gezellige klets en amusementsavond
mmv de volgende kletsers: Dirk Kouwenberg, Hans Keeris.  Als 
amusementsgroepen hebben wij voor weten vast te leggen: 
Dè kenne wai ôk,  Applaus, Kuub en Striepke Veur. 
Muziek en geluid wordt verzorgd door Disco 2000. 
Aanvang van de avond 20.15 uur, zaal open 19.45 uur.
Entreeprijs € 12,00 incl. een kopje koffie/thee en gratis 
garderobe.
Kaarten verkrijgbaar vanaf 2 januari 2017 bij Albert-Heijn 
Dierdonk en op de donderdagavonden in Parkzicht aan de bar 
van 20.30 uur tot 23.00 uur.

Donderdagavond 23 februari: 

Gezellig carnaval vieren tijdens onze inloopavond
Aanvang 20.30 uur einde 00.00 uur. Gehele avond volop 
carnavalsmuziek en een knallend optreden van de Knallers, 
winnaars van de Helmondse carnavalsschlager 2017 met als 
titel ‘Wie haalt er een rondje’!

Vrijdag voormiddag 24 februari:  Basisschool Dierdonk
Vrijdagavond 24 februari: Jeugdcarnaval mmv Dj Klumpie 
Aanvang: 19.00 uur, einde 21.30 uur leeftijd t/m groep 8

Maandag 27 februari:  Kindermiddag 
met diverse activiteiten voor de kleintjes zoals schminken, 
een ballonnenclown, leuke dansjes doen met Dj Klumpie en 
nog veel meer. Ieder kind ontvangt bij binnenkomst een kaart 
waarvoor hij/zij een pretpakket, waarvan we de inhoud nog 
even geheim houden, krijgt.

Muziek wordt verzorgt door Dj Klumpie
Aanvang: 14.00 uur       Zaal open 13.45 uur

Dinsdag 28 februari:  Kindermiddag.

Muziek wordt verzorgt door Dj Klumpie
Aanvang: 14.00 uur       Zaal open 13.45 uur

Namens het bestuur Parkzicht,
             Hans van Rijt
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Nieuws gemeente Gemert: Geitenstallen 

Collecteurs gezocht voor Reumafonds 

Informatienota voor de raad (RIN) 
 
Portefeuillehouder : A. van Extel - van Katwijk 
Behandelend ambtenaar : ing. J.F.W. van Oosterhout 
Zaaknummer  22509-2016 
Bijlagen : -  
Datum B&W vergadering : 20 december 2016 
 
Onderwerp: Verdere behandeling aanvraag omgevingsvergunning 1e fase (bouw) voor het 
realiseren van geitenstallen aan Muizenhol 1 in Bakel. 
 
 
Aan de gemeenteraad, 
 
Kennis te nemen van 
Het besluit van het college van 20 december 2016 om de aanvraag niet ontvankelijk te 
verklaren en daarmee de aanvraag buiten behandeling te laten. 
 
Inleiding 
Op 11 juli 2016 is een aanvraag omgevingsvergunning 1e fase (bouw) ingediend voor het 
realiseren van geitenstallen aan Muizenhol 1 in Bakel. De vraag ligt voor of de aanvraag 
ontvankelijk kan worden verklaard. 
 
Kernboodschap 
De aanvraag is niet ontvankelijk verklaard en wordt buiten behandeling gelaten.  
 
Extra juridische toets 
Er heeft een extra juridische toets plaatsgevonden door een tweede externe partij. De 
juridische interpretatie van wetsartikel 2.5 Wabo maakt dat het besluit op de mer bij de 
omgevingsvergunning fase 1 (bouw) ingediend moet zijn. Dat is in het geval van Muizenhol 1 
niet gebeurd. Daardoor is de aanvraag niet ontvankelijk verklaard. Hierover is nog geen 
jurisprudentie beschikbaar. 
 
Voorbereidingsbesluit 
Op 15 november 2016 is het voorbereidingsbesluit ‘Beperkingen voor ontwikkeling voor 
geitenhouderijen’ in werking getreden. Als gevolg van het buiten behandeling laten van de 
omgevingsvergunning fase 1 (bouw) valt een mogelijk nieuwe aanvraag onder het 
voorbereidingsbesluit.  
 
Gevolgen 
De interpretatie van het wetsartikel geldt ook voor toekomstige en de twee lopende 
aanvragen voor andere diersoorten. De effecten voor deze ondernemers zijn niet of 
nauwelijks aanwezig omdat er voor andere diersoorten geen voorbereidingsbesluit genomen 
is. Zij kunnen na het afronden van de mer-procedure een nieuwe omgevingsvergunning fase 
1 (bouw) aanvragen.  
 
Deze raadsinformatienota is besproken in de B&W vergadering op genoemde datum. 
 

COLLECTE REUMAFONDS
Eén op de vijf Nederlanders leeft 
met reuma. Iedereen wordt er 
wel zelf of in zijn directe omgeving 
mee geconfronteerd. Reuma is een 
ingrijpende ziekte. Het is niet te 
genezen, maar hoop voor de toekomst 
is er wel. Door wetenschappelijk 
onderzoek weet men steeds meer over 
reuma en met name door Nederlands 
onderzoek komt men steeds dichterbij 
het antwoord op de vraag hoe reuma 
ontstaat. Het Reumafonds ondersteunt 
dit onderzoek, maar is voor zijn 
inkomsten geheel afhankelijk van giften 

en donaties. Het Reumafonds ontvangt 
geen overheidssubsidie.

Het welslagen van de collecte is dan 
ook voor ons allemaal van het grootste 
belang.

Daarom trotseren weer duizenden 
vrijwilligers in de week van 13 t/m 
18 maart 2017 weer en wind voor de 
collecte van het Reumafonds. Ook in 
Helmond zijn verschillende collectanten 
elk jaar voor het Reumafonds op pad. 
Maar onder andere door verhuizing 
zijn enkele in het verleden heel actieve 

collectanten niet meer ter beschikking. 
Daarom doen wij een dringend beroep 
op u om ons team collectanten in 
Helmond en met name in uw wijk 
te versterken. Meestal zijn een paar 
uurtjes één of twee namiddagen of 
avonden collecteren bij u in de buurt 
al voldoende. En… vele handen maken 
licht werk!
Neem voor meer inlichtingen of 
aanmelding als collectant contact op 
met 
Kees Lütkemeijer 
tel. 0492 524449 / 06 33716371 
email: c.luetkemeijer@chello.nl
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Ik kan mij nog herinneren dat mijn vader 
vroeger zijn foto’s ontwikkelde in een 
donker kamertje met een rode lamp. 
Verschillende badjes met chemicaliën 
om film te ontwikkelen, te stoppen, te 
fixeren, te spoelen. Tot slot moest de 
film gedroogd worden. In dit digitale 
tijdperk, waar de analoge fotografie 
overigens ook weer populairder wordt, 
hebben we andere hulpmiddelen om 
‘film’ te ontwikkelen. Er vind al be wer
king plaats in de digitale camera, maar 
we hebben daarnaast andere hulp
middelen en ik licht in dit stukje één 
(gratis!) hulpmiddel uit: Google’s Nik 
Collection. 

De Nik Collection van Google is een 
set van zeven plugins voor Adobe 
Photoshop & Lightroom en Apple’s 
Aperature. Je hebt deze programma’s 
dus wel nodig om deze gratis plugins 
te kunnen gebruiken. In deze set 
zitten vintage camera filters, zwartwit 
bewerking, HDR effecten, ruisreductie, 
kleurcorrectie, kleurverbetering en 
ver scherping. Het is mogelijk om ver
schillende effecten te combineren door 
ze na elkaar toe te passen. 

Google adverteert deze collectie met 
‘Maak snel ler schitterende foto’s’. Nu is 
schitt erend afhankelijk van smaak, maar 
met de collectie kun je wel heel snel tot 
een mooi resultaat komen zonder dat je 
een expert hoeft te zijn in bijvoorbeeld 
Photoshop. Een aantal voorbeelden uit 
de Nik collectie van ondergetekende.

Of de foto’s schitterend zijn, dat laat 
ik graag aan u, maar ik maak dankbaar 
gebruik van deze snelle manier om 
foto’s te bewerken. Wilt u meer weten 
over digitale fotoontwikkeling? Ook dit 
komt geregeld aan bod tijdens de club
avonden van Fotodier. Kom eens langs, 
u bent van harte welkom! Een overzicht 
van onze clubavonden en –uitjes en 
andere informatie vind u op onze 
website: www.fotodier.nl.

Gerben Kaas

Fotodier : Foto’s ontwikkelen anno nu

Deze foto is heeft een klassieke uitstraling en is bewerkt met 
behulp van de Analog Efex Pro plugin 

De Warande: bij deze bewerking zijn de kleuren en tonen 
selectief aangepast met behulp van de Viveza plugin. 

Cochem, Duitsland: deze foto is verscherpt (Sharpener Pro 
plugin) en de kleuren zijn aangezet (Color Efex Pro plugin).

Een bekend beeld: bij deze bewerking is gebruik gemaakt van 
de Silver Efex Pro plugin.
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HENK HUIJSMAN
O P T I E K

Schoolstraat 25
5761 BV  Bakel
Telefoon 0492-343878

Optiek

mode

op z’n

best

Oogmeting

+

Reparaties 

GRATIS

Voor BRILLEN en CONTACTLENZEN
Geopend: dinsdag t/m zaterdag

INBOUW
VAATWASSER
• volledig geïntegreerd
• energieklasse A++ 
• 6 programma’s
• zeer stil, slechts 44 dB 
• waterverbruik slechts 6,5 liter
• resttijdindicatie en startuitstel 
• aquastop
• SMV 86M50

Al 90 jaar uw vertrouwde 
witgoedspecialist

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

top
6M50

799,-
   euro      

849,-  

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

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

www.deinstallatieman.nl

Cijnsbeemden 2  •  5706 NP Helmond (Brandevoort)
Tel.: 06 - 29 57 43 76  •  E-mail: info@deinstallatieman.nl

Uw erkend installatiebedrijf voor o.a. 
 • Service & onderhoud cv
 • Airco systemen
 • Waterontharders
 • Complete badkamers
 • Loodgieterswerkzaamheden
 • Duurzame energie
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Terugblikkend op de maand december 
lijkt het woord sfeervol het best op 
z’n plaats te zijn. Van de sfeervolle 
momenten in de Sinterklaasperiode, 
met enthousiaste en nieuwsgierige 
gezichten tot de dagen voor de Kerst
vakantie, die in ieder lokaal verlicht 
werden met gezellige activiteiten, 
mooie liedjes en de lampjes in de 
bomen. De lichtjesroute, het kerst diner 
en de kerstviering waren de kers op 
de taart. We kijken momen teel weer 
vooruit naar het QliqLab, leskisten 
met hypermoderne programmeer
activiteiten en materialen, waar de 
hele school in de maand februari 
gebruik van mag maken. 

Door Lisa en Frenzo groep 8A
De lichtjesroute
Iedereen had zelf een lampion gemaakt, 
van school kregen we een lampje. De 
kinderen van de groepen 1, 2 en 3 liepen 
om de visvijver. De andere kinderen 
liepen een grotere route. De kinderen 
van de groepen 4 t/m 8 kregen vouchers 
mee naar huis. Die konden ze verkopen 
voor 1 euro. Tijdens de lichtjestocht 
konden de vouchers worden ingeleverd 
en kreeg je iets te drinken en wat 
lekkers. Het opgehaalde geld gaat 
naar de Vereniging Verkeersregelaars 
Helmond. Er stonden veel mensen 

langs de kant. Overal waren zakjes met 
lichtjes, ook lagen er verlichte ballonnen 
in het water. Er was een gezellige sfeer, 
de kerstman was er ook bij!

Door Jelmer en Jersey groep 6A
Wat komt als eerste in ons op als we 
terugdenken aan de maand december. 
Het was gezellig in de klas voor de 
vakantie. De dag na Sinterklaas mochten 
we een half uur spelletjes spelen, we 
mochten ook zelf spelletjes meenemen. 
De lichtjesroute was heel leuk, dat 
doe je niet zo heel vaak met school. 
Het kerstdiner was lekker en leuk, we 
mochten toen zelf de groepjes kiezen. 
Jelmer zat alleen maar bij meisjes aan 
de tafel, stiekem vond hij dat best wel 
leuk. 
We hebben met de klas heel veel 
vouchers verkocht voor het goede doel. 
Een paar kinderen uit onze klas hadden 
prijs. 

Door Pepijn 7B en Yara (5-6C)
Vouchers en lootjes
Als je 2 vouchers  had verkocht kreeg 
je een lootje. Elke voucher verkocht je 
voor 1 euro. De mensen konden hun 
vouchers inleveren bij een kraampje 
tijdens de lichtjesroute. Het geld gaat 
naar VVH (Vereniging Verkeersregelaars 
Helmond. De lootjes kreeg je voor een 
loterij, als je won kreeg je een prijs. We 
hebben meer dan 20 lootjes getrokken. 
We hadden €711,00 opgehaald, daar is 
de Vereniging heel erg blij mee! 

Het QliqLab
In de maand februari mag de hele school 
gebruikmaken van een programmeer 
lab: het ‘QliqLab’. Het programmeer lab 
bestaat uit een groot aantal leskisten 
met daarin allerlei activiteiten en 
materialen die te maken hebben met 
programmeren en de 21st Century 
Skills. Zo wordt er gewerkt op I-pads 
met verschillende programmeerapps, 
het spel Kodekraker wordt op de 
computer gespeeld, Dash & Dot of de 
robotmuis worden door de kinderen zelf 
geprogrammeerd. 
Er is voor ieder wat 
wils!

Terugblik en vooruitblik op BS Dierdonk
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De mammoetboom (Sequoiadendron giganteum) blijft een 
indrukwekkend organisme.
De vroegste geschreven vermelding van de bomen werd 
gemaakt in 1833 door een expeditie van jagers. Er zijn wel 
meerdere vermeldingen van “big red cedars” te vinden uit die 
tijd, maar die zijn niet allemaal even betrouwbaar.
De betekenis van de naam is ‘afgeleid van Sequoyah (een 
halfbloed indiaan), uitvinder van het Cherokee alfabet 
waarnaar de Sequoia boom genoemd werd’. Sequoia is ook 
een Indiaanse meisjesnaam

De eerste met zekerheid vastgestelde waarneming gebeurde 
in de lente van 1852. Een jager, die een beer in het Sierra 
Nevada gebergte aan het achtervolgen was, trok de bossen 
in die nu gekend zijn als ‘North Grove’ in het Calaveras 
State Park. De jager, Augustus T. Dowd, wist niet wat hij zag 
en éénmaal in het nabijgelegen mijnkamp gekomen, wou 
niemand hem geloven, tot ze deze reuzen met hun eigen ogen 
zagen. De bossen werden onmiddellijk populair en kregen 
aandacht van het grote publiek. Wegen werden aangelegd 
naar deze bossen en vele houthakkers roken geld, veel geld.
In de jaren nadien werden nog vele andere, grotere 
mammoetboombossen ontdekt, hoewel het wel gezegd 
moet worden dat de bomen al eeuwen bekend waren bij 
de plaatselijke indianenstammen. Deze noemden de boom 
Wawona, een nabootsing van de roep van de gevlekte bosuil. 
Deze is in de Indiaanse religie de beschermgeest van grote 
bomen. De stammen langs de Tule rivier noemden de boom 
Toos-pung-ish of Hea-mi-withic.

De oude mammoetboom die Augustus T. Dowd als eerste zag, 
werd de “Discovery Tree” genoemd. Nadat hij vele eeuwen 
vele stormen en bosbranden had doorstaan, aanschouwde 
hij in 1852 voor het eerst een westerling. Een jaar later werd 
hij omgezaagd. Vijf man was er 22 dagen mee bezig (schets 
linksonder) en na het tellen van de jaarringen bleek de boom 
1300 jaar oud te zijn geweest. Het overgebleven restant van 
de stam werd gebruikt als dansvloer....

Het zegt veel over de mentaliteit die toen heerste. Nu lijkt het 
omzagen van de grootste mammoetbomen erg triest, maar is 
in de tijdsgeest van de 19e eeuw wel te begrijpen. 

In die tijd van beperkte communicatiemogelijkheden sijpelden 
tijdens de Californische goldrush allerlei verhalen vanuit de 
“Far West” door naar de Amerikaans-Europese oostkust 
van de VS. Massieve goudbergen! Gigantische bomen! 
Enorme watervallen waar het water naar boven loopt! De 
Europese immigranten kregen een “eerst zien, dan geloven”-
mentaliteit. In die periode leefde er ook een ongebreideld 
optimisme: door de grote vooruitgang in de techniek werden 
voor het eerst spoorwegen aangelegd, grote bruggen, 
schepen en wolkenkrabbers werden gebouwd, kanalen 
werden aangelegd. De mens leek de natuur voor het eerst 
onder controle te krijgen. Het feit dat men zo’n bomen nu kón 
omzagen vonden sommigen al een morele verplichting om het 
te doen. Meerdere eeuwenoude bomen werden omgezaagd 
juist om hun bestaan te bewijzen (en er ondertussen veel geld 
aan te verdienen).

Onlangs is de beroemde ‘Tunnel Tree’. De iconische Pioneer 
Cabin Tree sequoia geveld door een storm. De Amerikaanse 
boom was naar schatting 2.000 jaar oud en was bekend en 
geliefd bij veel mensen omdat auto’s er door konden rijden. 
De boom was 30 meter hoog en bijna 7 meter breed.

De opening in de boom was gedeeltelijk toevallig ontstaan. 
In de 19e eeuw is de reuzensequoia opengescheurd door 
een blikseminslag. In 1881 is de opening vergroot en zodat 
er koetsen doorheen konden rijden. Vanaf de jaren 20 van de 
vorige eeuw reden auto’s door de boom. De Pioneer Cabin 
Tree werd een symbool voor de Amerikaanse droom: Een land 
dat zo geweldig was dat je zelfs door bomen kon rijden. 
De laatste jaren mochten ook auto’s er niet meer door en werd 
door de boom gaan een alleenrecht voor wandelaars. Slecht 
nieuws voor toeristen en locals: in Californië is de Pioneer 
Cabin Tree, ook wel bekend als de Tunnel Tree omgevallen. 
De zwaarste storm in tien jaar tijd werd de beroemde boom 
fataal.

De mammoetboom was een geliefde toeristische attractie: in de stam 
was een tunnel uitgehakt, groot genoeg om met een auto doorheen 
te rijden. Al eind negentiende eeuw was de tunnel gemaakt. Toen 
gingen er paardenkarren onderdoor, later auto’s. Tegenwoordig 
mochten alleen voetgangers onder de sequoia door lopen. 

De mammoetboom
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Stichting Draaiorgels Helmond
Zondag 5 februari 14.00 tot 16.00 uur 
Concert door de door de Brandweerkapel Helmond
Ze waren reeds 2 x maal te gast op hun historisch grond de 
oude brandweerkazerne, nu Gaviolizaal. ook vandaag zullen 
zij weer de sterren van de hemel spelen met hun gevarieerde 
muziek.

Zondag 12 Februari 14.00 tot 16.00 uur 
Concert Carnavalesk door de Rimboband
Carnaval is in aantocht vandaar dat de Rimboband in navolging 
van 2016 weer een concert carnavalesk verzorgd te midden 

van de draaiorgels.  Medewerking aan dit concert wordt 
verder verleend door “Moi Gewist” en de groep “ZEMAC“.

De entree tijdens de openingstijden en optredens is 
gratis, echter vragen wij wel een donatie achter te laten 
in onze orgelpijp.  Zie ook: www.draaiorgelshelmond.nl 

Bijzonderheden in Februari
Op 19 februari vieren de Keijebijters hun 55 jarig bestaan met 
een groot meezing spektakel. Derhalve is er op deze dag geen 
concert bij ons! Tijdens carnaval zijn wij op zaterdag 25 en 
zondag 26 februari GESLOTEN 

Een hond op kantoor,
een ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de werkgever?

Een werkneemster kampte met allergische klachten die 
werden veroorzaakt door de hond die steeds aanwezig was 
op het kantoor waar zij werkzaam was. De werkneemster 
was hierdoor niet meer in staat haar werkzaamheden te 
verrichten bij de werkgever. De werkgever weigerde echter 
de oorzaak van haar gezondheidsproblemen weg te nemen 
door de hond niet meer toe te laten op kantoor en het 
kantoor grondig te (laten) reinigen. De werkneemster werd 
dus door haar werkgever gehinderd in de uitvoering van 
haar werkzaamheden. Dit heeft vervolgens geleid tot een 
arbeidsconflict tussen de werkneemster en de werkgever. De 
werkneemster heeft vervolgens de kantonrechter verzocht 
haar arbeidsovereenkomst te ontbinden onder toekenning 
van zowel een transitievergoeding als een billijke vergoeding. 
De kantonrechter heeft de arbeidsovereenkomst ontbonden 
en heeft zowel een transitievergoeding als een billijke 
vergoeding toegekend aan de werkneemster.

In de wet staat vermeld dat een werknemer de kantonrechter 
kan verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden 
wegens omstandigheden die van dien aard zijn dat de 
arbeidsovereenkomst billijkheidshalve dadelijk of na korte 
tijd behoort te eindigen. Wanneer een werknemer bij dat 
ontbindingsverzoek ook om een transitievergoeding en een 
billijke vergoeding verzoekt, is voor de toekenning hiervan 
vereist dat er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of 
nalaten door de werkgever. 

Er wordt in de rechtspraak niet snel aangenomen dat er sprake 
is van ernstig en verwijtbaar handelen door de werkgever. 

Het moet gaan om duidelijke en uitzonderlijke gevallen van 
onrechtmatige gedragingen die te kwalificeren zijn als duidelijk 
strijdig met goed werkgeverschap. Een voorbeeld hiervan 
is de situatie waarin een werknemer arbeidsongeschikt is 
geworden als gevolg van verwijtbaar onvoldoende zorg van 
de werkgever voor de arbeidsomstandigheden.

In deze zaak heeft de kantonrechter geoordeeld dat het 
houden van een hond op kantoor geen algemeen normaal 
gebruik is en dat de hond niet al bij aanvang van het 
dienstverband op kantoor was, zodat de werkneemster 
geen rekening hoefde te houden met de aanwezigheid 
van een hond op kantoor. Hieruit volgde naar het oordeel 
van de kantonrechter dat wanneer een werknemer hinder 
ondervindt van de hond en wel zodanig dat dit van invloed 
is op de gezondheid en het welbevinden van de werknemer, 
een werkgever maatregelen dient te nemen. De meest voor 
de hand liggende maatregel is in dat geval het thuislaten van 
de hond. Doordat de werkgever dit heeft nagelaten heeft 
de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbonden en 
heeft de kantonrechter zowel een transitievergoeding als 
een billijke vergoeding aan de werkneemster toegekend. Het 
is voor een werkgever dus aan te raden om huisdieren niet 
meer toe te laten op de werkplek wanneer een werknemer 
daardoor gezondheidsklachten krijgt. Heeft u nog vragen die 
van arbeidsrechtelijke aard zijn dan kunt u uiteraard contact 
met me opnemen.

Mw. mr. M. (Marjolein) Ummels
Advocaat bij De Rijk Van de Westerlo Advocaten

Zondag 12 februari 
Carnavalsconcert 

door De Rimboband, mmv
 “Moi Gewist”en “ZEMAC”.

Zij verzorgen van 14.00 tot 16.00 uur 
een optreden tussen de draaiorgels.

De toegang is GRATIS . 
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1. Gemoedelijke kleine sportschool met veel persoonlijke aandacht.
2. Verruimde openings�jden:
    Maandag t/m vrijdag 06:30u tot 22:00u
    Zaterdag en zondag 08:00u t.m 17:00u
3. Groepslessen.

WWW.HEUVEL.NL W ÉRKT V OOR U

MONDELINGE TAXATIE
NO CURE NO PAY
GEEN VERKOOP, GEEN KOSTEN
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Het werd elke week weer een beetje 
kouder buiten. Je kon merken, dat de 
winter er weer aan ging komen.

Op een morgen, zagen de kinderen 
van groep 5 van de Dierdonkschool dat 
er ‘s nachts een aardig laagje sneeuw 
was gevallen. De jongens en meisjes 
hadden veel plezier met sneeuwballen 

gooien en al gauw probeerden ze op 
het schoolplein een sneeuwpop te 
maken. Maar nog voor die klaar was 
werden ze al naar binnen geroepen en 
even later zaten ze naar juffrouw Els 
te luisteren. Opeens riep één van de 
meisjes: “Juf, moeten we ook niet wat 
voor de vogeltjes doen? Die kunnen 
nu geen eten meer vinden!”. Dat vond 
de juffrouw een goed plan. Ergens in 
een schuurtje bij de school stond nog 
een oud vogelhuisje en dat werd door 
een paar sterke jongens naar buiten 
gesleept en voor het raam van groep 
5 in de sneeuw neergezet. De juffrouw 
vond nog ergens een pindanetje en 
twee mezenbollen en ‘s middags zaten 
de eerste vogels al van al dat heerlijks te 
eten!

Die nacht was er een flinke storm 
geweest en toen de kinderen de 
volgende morgen wilden kijken of de 
vogels al veel hadden opgegeten, zagen 
ze tot hun schrik, dat de hele kooi op 
de grond lag! Eén van de poten was 
helemaal vermolmd en toen de storm 
de kooi had om gewaaid, was die poot 
afgebroken! Het oude vogelkooitje was 
alleen nog maar goed als brandstof voor 
de open haard. 

Gelukkig had juffrouw Els een handige 
vriend en die kwam met een geweldig 
plan. Geen kooi, maar een voedertafel! 
Daar konden veel meer vogels 
tegelijk aan eten en je kon er ook veel 
makkelijker restjes eten op leggen! Een 
stevige paal had hij al gevonden en een 
voedertafel had hij ook al. De kinderen 
keken hun ogen uit, toen ze zagen, wat 
hij gemaakt had. De tafel, waar je het 
voer op moest leggen was een oude 
bakplaat uit een elektrische oven! Langs 
de randen, waarmee de plaat in de oven 
had gezeten, had hij een paar gaatjes 
geboord en daarin had hij alvast wat 
mezenbollen en een paar pindaslingers 
opgehangen. De kinderen zorgden zelf 
voor het voer op de tafel. Er kwamen 
wat kleine blokjes oud brood op te 
leggen en wat overgebleven aardappels 
en dan natuurlijk nog wat lekker zaad 
voor de beestjes!

Het zag er allemaal prachtig uit. De tafel 
glansde in de zon en al gauw vlogen de 
vogels af en aan! Toen er ook nog een 
merel aan kwam vliegen om lekker mee 
te eten ontdekten de kinderen nog wat. 
Als zo’n grote vogel voer van de “tafel” 
afpikte, maakte dat zoveel lawaai, dat 
de kinderen steeds naar buiten keken 
in plaats van op te letten op wat de 
juffrouw vertelde!

Dat vond juffrouw Els niet zo leuk. Maar 
er bleek nog iets goed fout te zitten met 
die “tafel”.

Dat zagen de kinderen een paar dagen 
later. Het had die nacht hard geregend 
en opeens hoorden de kinderen een 
lawaai buiten! De voedertafel stond vol 
water en daarin was een merel lekker 
aan het baden. De spetters vlogen alle 
kanten op! En dat was het einde van de 
voedertafel! Gelukkig vond de vriend 
van de juffrouw nog een mooie plank en 
daarvan werd een nieuwe tafel gemaakt 
met opstaande randen, zodat het voer 
er niet af kon waaien.

Nu konden de kinderen de vogels niet 
meer horen pikken en ze luisterden 
weer netjes naar hun juffrouw. De 
hele dag vlogen de mussen, vinken, 
roodborstjes en mezen af en aan. Elke 
morgen zorgden de kinderen weer voor 
vers voer en als ze in de klas zaten, dan 
moesten ze toch telkens weer even naar 
die diertjes kijken. Het was ook zo’n leuk 
gezicht! 

Er was nog een dier, dat al die vogeltjes 
heel leuk vond! Hoog in de lucht zweefde 
een hele mooie vogel, een buizerd. Hij 
keek met zijn scherpe ogen eens naar 
de voedertafel en opeens schoot hij met 
een enorme vaart naar beneden. Daar 
zat net een koolmees van een stukje 
aardappel te eten en voor het vogeltje 
wist, wat er gebeurde had de buizerd 
hem met zijn klauwen beetgepakt en 
werd hij meegesleept naar het bos. Een 
paar kinderen hadden gezien, wat er 
gebeurd was. Een meisje begon hard 
te huilen. Een jongen vond het niet zo 
erg! “Die buizerd moet toch ook eten!”, 
riep hij. Dat was natuurlijk wel zo, maar 
de juffrouw vond toch niet, dat zo’n 
roofvogel zijn maaltje vlak voor de ogen 
van de kinderen moest komen ophalen. 
Ze sprak er eens over met een buurman, 
die veel verstand van vogels had en die 
kwam eens op school kijken. Hij wist 
meteen een oplossing. “Die voedertafel 
staat veel te dicht bij de school!”, zei hij, 
“daardoor kunnen de vogels niet goed 
om zich heen kijken. Als jullie hem een 
eind van het raam af zetten, dan krijgt 
geen één roofvogel meer een kans om 
een klein vogeltje te pakken.”

En dat heeft juffrouw Els toen samen 
met een paar jongens gedaan. Nu kon 
de vogeltjes jammer genoeg niet meer 
van dichtbij bekijken, maar de diertjes 
waren tenminste veilig. Nooit meer 
heeft een roofvogel kans gezien om er 
ééntje op te peuzelen!

Vogels in de Winter.
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Doodles gifts op www.yoursurprise.nl      Doodles wenskaarten op www.greetz.nl.

       Oplossingen op pag 29.
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Caresse 3800: complete JUBILEUM boxspring bestaande uit: • een luxe, robuust gestoffeerd hoofdbord; • 2 elektrische verstelbare boxsprings voorzien van pocketveren; • boxsprings voorzien van anti-slip;
• 2 pocketveer matrassen met 7 comfort zones; • inclusief hoogwaardige Gel Foam topmatras t.w.v. 499,-; • 2 elektrische motoren met kabelbediening; • diverse kleuren leverbaar.

JUBILEUMAANBIEDING BIJ CARESSE BOXSPRINGS! 

30%
JUBILEUM
KORTING
€ 855,-
VOORDEEL

CA
R

ES
SE • JUBILEU

M
 • A

ANBIEDING •

80JAAR
3 generaties kennis

en ervaring in de slaap-

branche liggen ten grond-

slag aan het merk

Caresse

NU INCLUSIEF HOOGWAARDIGE
GEL FOAM TOPPER T.W.V. € 499,-

C A R E S S E  3 8 0 0
140x200 cm

2850,-
A N D E R E  M A T E N  L E V E R B A A R

1995,-

•  inclusief robuust hoofdbord
voorzien van stijlvol sierstiksel

•  inclusief anti-slip waardoor matrassen
niet kunnen verschuiven

• inclusief 7 zone pocketveer matrassen

Dealerblok

Caresse, comfort & luxe
Elke dag wakker worden met het comfort van een luxe 

hotel, maar dan in uw eigen slaapkamer? Dat is Caresse! 
De boxsprings van Caresse onderscheiden zich door hun 
weldadig comfort en ondersteuning, hun fantastische 
ventilatie en een doordachte, eigentijdse vormgeving.

Geldt voor de
boxsprings uit

de Caresse Silver
Collection

2
HALEN

1
BETALEN

Draadloze
afstandsbediening!

VAN 198,- VOOR 99,-

COMPLETE CARESSE 
JUBILEUM BOXSPRING!
ELEKTRISCH VERSTELBAAR

VLAKKE
UITVOERING
140x200 cm

1495,-

Voor uitgebreide informatie
www.caresseboxsprings.nl

Adv. WK52.
Aanbiedingen geldig t/m 22 januari  2017.
Zolang de voorraad strekt. Prijswijzigingen

en/of zetfouten voorbehouden.

Klantnr. 
Projectnr.: 
Formaat: 
Datum: 

6209793
415014-1.1    Gemert Bakel Infoline
1140 x 810 mm
09-12-15

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

Akkoord

Datum:

Handtekening:

Akkoord na correctie

Datum:

Handtekening:

Opdrachtgever:

Naam:

Functie:

ADVERTENTIEPROEF GRAAG ZO SPOEDIG MOGELIJK
RETOURNEREN A.U.B.

De kleuren van deze proef kunnen afwijken van het uiteindelijke resultaat. Dit wordt mede veroorzaakt door de eventuele verlichting in de kast.

Bernhardstraat 15
Bakel

Bernardstraat 15

5761 AG Bakel

0492-386262

ACTIE VAN DE MAAND

PVC-vlo
eren

GRATIS

gelegd

Braaksestraat 1
5709 JC Helmond

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

Laat u verrassen op onze 

nieuwe Facebook-pagina:

facebook.com/smitsensmits

*vraag naar de voorwaarden

Daarom Smits&Smits

• Eigen atelier
• Gratis advies
• Advies aan huis
• Gratis inmeten
• Ruim 30 jaar ervaring
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De hobby van … Frans Mol 
We interviewen dit jaar de fractie voor
zitters van de ons vertegen woordi
gende Helmondse politieke partijen 
in de gemeenteraad. Deze maand de 
fractie voorzitter van Senioren 2013, 
sinds kort met nog maar één zetel in de 
raad: Frans Mol

Senioren 2013
Sinds de gemeenteraadsverkiezingen 
van 2014 maakt Senioren 2013 deel uit 
van de Helmondse raad. Met twee zetels 
werden zij verkozen. Ondersteuning was 
er van twee burgercommissieleden.
Frans Mol, oprichter van de partij is de 
fractievoorzitter. De samenstelling van 
zijn fractie is tot zijn spijt teruggelopen 
naar twee personen, hijzelf en burger
commissielid Freek Peters. Door een 
ver huizing naar een andere gemeente 
moesten zij al eerder afscheid nemen 
van een burgercommissielid en in de
cember vorig jaar besloot Sandra Stijkel 
de overstap te maken naar de VVD. Dat 
het gemeenteraadswerk veel van de tijd 
en de flexibiliteit van Frans Mol vraagt 
mag duidelijk zijn.

Mountainbiken
Juist daarom hecht hij veel waarde 
aan zijn hobby mountainbiken. Op het 
eerste oog niet direct een hobby die je 
verwacht bij deze 1.94 m lange man. 
“Niemand verwacht het van een schijn
baar saaie vent als ik”, verklaart Frans.
Juist met het mountainbiken heeft 
Frans Mol de gelegenheid om, zoals hij 
dat zelf zegt, zijn hoofd even leeg te 
maken. Genietend van het buiten zijn, 
de natuur en door zich op zijn route 
te concentreren kan hij de raads be
slom meringen even laten voor wat ze 
zijn. In plaats van uitslapen brengt hij 
de zondagmorgens door op de fiets, 
een ATB-tocht rijdend. De dauw op de 
velden, de rijp in de bossen, het ont lui
kende groen, zomaar wat voor beelden 
van wat hem zo aantrekt in de natuur. 
Een kilometer of 40 á 50 fietsen en 
dan een warme kop soep met een 
broodje! Om 12 uur gaat hij herboren 
huiswaarts, helemaal weer opgeladen. 
“Mountainbiken is echt mijn passie”, 
zegt Frans.

Sparringpartners
Hij fietst samen met vrienden die ook 
politiek actief zijn. Een vriend komt uit 
Veldhoven en is raadslid voor een grote 

lokale partij en de andere is een oud-
wethouder uit Oirschot. Zij inspireerden 
hem om ook de lokale politiek in te 
gaan en dienen nu regelmatig als spar-
ring partners voor het bepalen van 
zijn standpunten voor de Helmondse 
gemeenteraad.
Nagenoeg elke zondagmorgen zet Frans 
zijn  mountainbike op de fietsendrager 
en dan gaat hij zijn vrienden ophalen om 
samen een toertochtje te rijden. Onder
weg is er geen gelegenheid om met 
elkaar te praten. De paadjes zijn vaak 
smal en vereisen uiterste concen tratie. 
Maar al te vaak zijn er kleine snelle 
mannen die hen voorbij komen rijden. 
Dat is soms frustrerend maar Frans 
vermoed dat deze mannen niet van de 
natuur genieten onderweg. 
Na de tocht is er de hogedrukspuit om 
alle modder van de fietsen te spuiten 
en dan beginnen de gesprekken. Bij de 
koffie en de soep worden de dilemma’s 
verder besproken.

TROTS
Frans Mol begon in 2010 in de politiek 
als burgercommissielid van TROTS, de 
door Rita Verdonk opgerichte partij die 
in Helmond destijds twee zetels haalde. 
Toen Rita zich ging concentreren op 
het geven van lezingen viel haar partij 
uit elkaar. Het politieke werk had Frans 
inmiddels gegrepen. Hij heeft diep 
nagedacht over hoe hij verder kon gaan 
in de politiek. “Welk onderwerp wordt 
in de Helmondse raad vergeten? Wat  
moet mijn aandacht krijgen?”, zo vroeg 
Frans zich af. Het onderwerp senioren 
bleek zijn aanknopingspunt. Met een 
kleine groep mensen, met name ko
mend vanuit TROTS heeft hij in 2013, de 
naam zegt het al, Senioren 2013 op ge
richt. Een partij die volgens Frans Mol 
qua politiek tussen VVD en PVV in zit. 
“Ik ben zelf absoluut niet van de PVV 
gecharmeerd. Ik krijg momenteel erg 
veel vragen wat of ik bij de volgende 
verkiezingen ga doen maar PVV wordt 
het zeker niet.”

Verkiezingsuitslag 
Nooit had deze kleine groep verwacht 
dat zij meteen twee zetel in de raad 
zouden halen. Dat legde een grote druk 
op de paar mensen die het raadswerk 
moesten gaan doen en vooral een 
groot tijdsbeslag. Van het uitbouwen 
van hun partij kwam daardoor niet veel 

terecht. Met fulltime banen en zo’n drie 
avonden per week moeten besteden 
aan vergaderingen en ander raadswerk 
komt het daar niet van. 
Bij het vernemen van de verkiezings
uitslag hadden ze flink staan juichen 
maar toen hadden ze nog maar weinig 
zicht op wat er allemaal op hun af zou 
komen, vertelt Frans. “Na de uitslag is er 
geen boekje: hoe nu verder”, zegt Frans, 
“je moet alles zelf uitvinden.” 

Vallen en opstaan
“Net als bij het mountainbiken waarbij 
ik in het begin vaak ben gevallen, moet 
je het eerst leren beheersen. Het is 
alle bei vallen en opstaan in het begin.” 
Be hen dig heid, stuurmanskunst, tactiek, 
uit hou dingsvermogen, incasserings
ver mogen … het blijkt zowel bij moun
tain biken als politiek bedrijven on-
ont beerlijk. “Met twee zetels krijg 
je maar weinig voor elkaar. Je moet 
compromissen sluiten. En er is het 
nadeel van oppositie zijn. Politiek kan 
er soms gemeen aan toe gaan. Soms 
maalt mijn hoofd. Dan sta ik om zes uur 
’s morgens op om een betoog te gaan 
uitwerken.”

En wat gaat Frans Mol dan doen na de 
verkiezingen in maart 2018? Hij weet 
het nog niet. Mogelijk sluit hij zich aan 
bij een andere partij, een bestaande 
of een nog nieuw op te richten partij. 
Fractievoorzitter hoeft hij niet per se 
te zijn. Hij hecht niet aan het pluche 
verklaart hij. Frans: “Er is méér dan 
politiek! Zon… natuur!.”
Succes Frans! En geniet!

Mirjam van der Pijl

Gazet februari 2017 21

Pag 21 - (02) de hobby van.indd   21 20-1-2017   19:19:53



Helmond

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

www.ruyssenaars-vdbroek.nl

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

• Fysiotherapie
• Manueeltherapie
• Sportfysiotherapie
•  Orthopedische

Revalidatie
• Oedeemtherapie
• Dry Needling

Fysiotherapie
•  Puincontainers 
•  Afvalcontainers 
•  Zandcontainers 
•  Opslagcontainers 
•  Inboedelcontainers 

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

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

0492 - 51 78 61 Ook voor particulieren!

Y

 
Toon van den Elsen Beheer b.v. 

 
BOUWBEDRIJF 

 
Kozijnen-Bouw-Onderhoud 

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

Metselwerken 
Timmerwerken 
Onderhoudswerken 
Beglazing 
Cascobouw 
Dakbedekking 
Aanbouw/verbouw 
Invalidenaanpassingen 

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

Garantie 
Kwaliteit 
Betaalbaar 

Ook verzorgen wij uw bouwtekening en vergunningaanvraag.

Westerzandweide 6
5709 MR Helmond 

Tel.: 0492-550202
Fax: 0492-548367 

www.bouwbedrijfkbo.nl
E-mail: bouwbedrijf.kbo@chello.nl 
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Sinds november jongsteleden ben ik 
als nieuwe collega werkzaam bij het 
Jongeren Inloop Punt. Samen met het 
Jongeren Opbouw Werk (JOW) vormt 
het JIP een team, Lokaal Beleid van 
Bijzonder Jeugdwerk. 

Ik geef bij het JIP informatie, advies en 
hulp bij ondersteuningstrajecten aan 
jongeren tussen de 17 en 27 jaar oud. 
Het JIP is een laagdrempelige inloop voor 
jongeren met allerlei soorten vragen en 
problemen. Ik maak onderscheid tussen 
jongeren die komen voor informatie en 
jongeren die behoefte hebben aan een 
langer ondersteuningstraject. Zo zijn 
er jongeren met enkelvoudige vragen, 
maar ook met complexe problematieken 
op meerdere aandachtsgebieden als 
wonen, werk, opvoeding, financiën, 
alcohol en middelengebruik en onder
wijs. Specifiek richten wij ons op 
dak loze jongeren, tienermoeders, ex-
gedetineerden, stelletjes en jongeren 
met een straatcultuur. 

In mijn werk streef ik naar een traject op 
maat waarbij de eigen kracht van een 
jongere gestimuleerd wordt. 

Bij het uitvoeren van de hulp werk ik 
nauw samen met verschillende collega
instellingen zoals onder andere het GGZ, 
de verslavingszorg, het UWV en Senzer 
(het oude Werkplein). 

Jongeren komen bij ons binnen 
wandelen via het JOW of op eigen 
initia tief, maar ook verwijzing door 
andere (hulpverlenings)instellingen 
be horen tot de mogelijkheden. Het is 
een vrijwillige vorm van hulpverlening, 
waar bij jongeren ten allen tijde kunnen 
binnen lopen.

Speciaal voor tienermoeders is Shura-
lisa, de vrijwilligster van het JIP, in 
samenwerking met Bijzonder Jeugd
werk, een project gestart om ze een 
goede start te geven met hun kleine: ‘ 
Mijn Kleine’. Omdat alle kleintjes een 
goede start verdienen! 

Groetjes, Elke 
e.de.groot@bj.nl 
0631767961 | 0492521217

Wist u dat? 
• Het Jongeren Inloop Punt (JIP) en 

het Jongeren Opbouw Werk 
• (JOW) van Bijzonder Jeugdwerk hun 

kantoor hebben op 
• Molenstraat 138? En iedereen tus

sen de 17 en 27 jaar welkom 
• is om binnen te komen lopen? 
• Het JIP dagelijks jongeren in de 

leeftijd van 17 – 27 jaar
• ondersteunt en hulp biedt  op 

verschillende leefgebieden?  
Denk aan bijvoorbeeld school, 
werk, huisvestiging, schulden & 
verslavingen

• •Dat het JOW er is voor de (hang)
jongeren en bewoners in allewijken 
in Helmond?  

Volg ons op Facebook! 
www.facebook.com/anita.vandeloo of 
www.facebook.com/jowhelmond
Of ga naar onze website: 
www.bijzonderjeugdwerk.nl

Bijzonder Jeugdwerk

Openbare liederentafel in Parkzicht (22-2)

Elke woensdag avond repeteren wij als 
koor gezellig in hetDierdonkse wijk
gebouw Parkzicht. 

Daarnaast hebben we door het jaar 
heen ook diverse optredens in Helmond 
en daarbuiten. 

Echter 4 keer per jaar geven wij de 
gelegenheid aan  iedereen om gezellig 
met ons mee te zingen tijdens de 
openbare Liederentafel in Parkzicht. 
De eerstvolgende openbare liederen
tafel is op woensdag  22 februari van 
20.00tot 23.00 uur.  

De teksten worden geprojecteerd of u 
kunt een liederenboekje kopen.

Wij zien u graag komen op 22 februari! 
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Februari 2017 in het Annatheater
Dinsdag 31 januari

“Het meisje met de zwavelstokjes en de 
prinses”
Dit toneelstukje gaat over de ontmoeting van een prinsesje 
dat alles heeft met een arm meisje en is geïnspireerd op het 
sprookje “Het meisje met de zwavelstokjes” van Andersen. In 
het oorspronkelijke sprookje loopt het heel zielig af maar bij 
ons stuk laten we het heel anders aflopen!

Dit stuk wordt gespeeld door kinderen van basisschool De 
Westwijzer in een samenwerking tussen het Annatheater, het 
T-Lab en Stichting Leergeld.

voor meer informatie: www.annatheater.nl

Woensdag 8 februari

Proefles wintercursus acteren : “Werken naar 
een korte voorstelling”
Vanaf 8 februari werken we vanuit een inspirerend verhaal 
door middel van improvisaties naar een korte voorstelling 
toe. Doe je mee?
Kijken of deze cursus iets voor je is? Op woensdag 8 februari 
2017 kun je nog een eerste les gratis volgen.
data en tijd: woensdag 8 februari tot en met woensdag 19 
april 2017 van 19.45 tot 21.15 uur. Geen les op 1 maart 2017.

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.

zaterdag 11 februari

Arie Vuyk met“Bij de horizon linksaf”
Cabaret 
Een voorstelling van Arie Vuyk is als een goed gevulde 
goodiebag: de ene verrassing na de andere en voor elk wat 
wils!
In “Bij de horizon linksaf” gaat Arie op zoek naar de grenzen 
van zijn kunnen. En daarbij stuit hij op hem typerende 
levensvragen als: Kun je met ademen je geld verdienen? Of: 
Bestaat Veenendaal echt? En zo ja, waarom?
Eén ding is zeker: een onmisbare avond lachen op hoog 
niveau, waarbij u geleid wordt door Arie, uw veilige gids in het 
land van de grenzeloosheid.

Over zijn vorige programma “Alles en de rest” schreef de pers:
Publiek giert om teksten van Arie Vuyk ( IJssel en Lekstreek ) 
Zijn typetjes scoren bij het publiek ( Algemeen Dagblad ) 
Een blijvertje in cabaretland ( Glans Magazine ) 

entree: € 12,00
aanvang: 20:30 uur

De voorstelling vindt op Arie’s  verzoek plaats in de foyer van 
het Annatheater vanuit het kleine podium…. Een gezellige en 
intieme voorstelling, met een drankje in de hand!
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Medi-Seinen: “Goede voornemens”
nieuws vanuit Medisch Centrum Dierdonk

Hondenwandeling zondag 5 februari 2017

Wanneer u deze column leest, zijn 
we alweer een tijdje gevorderd in 
het nieuwe jaar. Houden uw goede 
voornemens nog stand of liggen ze al 
in duigen. Wat mij betreft is het laatste 
het geval. Ik had me voorgenomen 
om mij niet meer te storen aan de 
reclameblokken op radio en TV. Wel
nu, ik heb dit 5 minuten vol kunnen 
houden en ben daarna van mijn voet
stuk gevallen. Het waren 5 hele moei
lijke minuten. Vervolgens heb ik mij 
voorgenomen om mij nooit meer iets 
voor te nemen. Een voornemen waar
van ik denk dat ik dat in stand kan 
houden. Van de andere kant, je weet 
maar nooit. Graag wil ik met u spreken 
over stoppen met roken.

Vaak hoort men zeggen dat roken een 
“vieze” gewoonte is. Dit is niet waar! 
Roken is een verslaving! Het gaat hier 
met name om de stof nicotine. Nicotine 
werkt heel snel en u raakt gauw gewend 
aan een bepaalde hoeveelheid nicotine 
in uw bloed. De schadelijke stof is de 
teer in de tabakswaren.

Dat roken ongezond is weet iedereen. 
Stoppen met roken is goed voor uw 
ge zondheid. Wanneer u stopt, merkt 
u al snel de voordelen. Uw conditie 
gaat vooruit en u heeft meer lucht en 
kunt gemakkelijker ademhalen. U hoest 
minder. U voelt zich frisser en fitter. 
Uw huid en haar zien er beter uit. U 
proeft en ruikt beter. U bent minder 

vaak verkouden. Mensen zijn bovendien 
vaak trots op zichzelf als het stoppen 
is gelukt. Ze vinden zichzelf een goed 
voorbeeld alsook voor hun omgeving. 
Kinderen die in een rookvrij huis wo
nen, hebben minder vaak last van ver
koudheid, oorontsteking en hoes ten. En 
wat te denken van een goed voorbeeld.

Stoppen met roken is moeilijk. Daar
om is het belangrijk dat u zich goed 
voorbereid. Denk van te voren na wat 
voor u de voordelen zijn van stoppen 
met roken. Bedenk ook wat u moeilijk 
vindt aan stoppen zodat u van te vo
ren oplossingen kunt bedenken voor 
moeilijke situaties. U komt dan min
der snel voor verrassingen te staan. 
Mis schien helpt het om eerst de infor
matie te lezen en de test te doen op 
de site van STIVORO (www.stivoro.
nl), de Nederlandse organisatie voor 
voorlichting over de gezondheidsrisico’s 
van roken.

Als u overweegt om te stoppen met 
ro ken, is het goed om eens met u 
huis arts te gaan praten. Uw huis arts 
zal u graag helpen bij het stop pen en 
adviseren over eventuele hulp mid
de len. De meeste huisartsen heb ben 
ook een praktijkondersteuner die u 
bij het stoppen met roken ver der kan 
begeleiden. Het is al veel men sen ge
lukt om met hulp van de huis arts en 
praktijkondersteuner te stop pen! 

Ik wens u veel succes en doorzettings
vermogen toe!

Valt het je op dat de zon feller schijnt, 
als de rook om je hoofd is verdwenen. 
Het is koeler in huis dan aan zee. Als 
de rook om je hoofd is verdwenen. 
Als de rook om je hoofd is verdwenen. 
Als de rook om je hoofd is verdwenen. 
(Boudewijn de Groot)

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 

Hart voor Honden organiseert een 
gezellige honden wandeling 2017

Zondag 5 februari 2017 vanaf Parkzicht, 
Dierdonk Helmond start 14:00 ! 

Na de wandeling is er iets lekkers om 
weer warm te worden! Om iets lekkers 
mogelijk te maken vragen wij een kleine 
bijdrage Volwassene € 2, en kinderen 
t/m 12  jaar €1,!!!

Voor leden van de wijkvereniging is de 
wandeling gratis, als je 4 februari 2017 
lid van de wijkvereniging wordt is de 
wandeling gratis!!

Meld je aan door een mailtje te sturen 
naar: 
hartvoorhonden_dierdonk@hotmail.
com 
en geef aan met hoeveel personen en 
honden je mee wandelt! 
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De WijkBOA van Dierdonk: 
Geachte inwoners van Dierdonk,

Sinds september van dit jaar ben ik als WijkBOA werkzaam 
in uw wijk. Inmiddels heb ik al met aardig wat wijkbewoners 
en netwerkpartners ken nis gemaakt.

Tijdens mijn introductie aan U bemerk ik regelmatig dat, 
wanneer ik aangeef dat mijn taak o.a. bestaat uit toezien op 
naleving van de APV, er twijfels ont staan. De vraag is dan 
meestal : “wat houdt die APV nu eigenlijk in ?“.
In deze editie van de Gazet wil ik U dan ook graag hierover 
een uitleg geven ;

In aanvulling op de taak van de politie houd ik o.a. toezicht 
op de naleving van de gemeentelijke wet- of regelgeving die is 
vastgelegd in een APV.
In mijn functie als beëdigd buiten gewoon opsporings ambte-
naar (BOA) heb ik de bevoegdheid om handhavend en 
mogelijk verbaliserend op te treden.

Wat is een APV ?
Een APV is een Algemene Plaatselijke Verordening. Dit is een 
verzameling van regels die door elke gemeente in Nederland 
afzonder lijk wordt opgesteld en die geldt voor iedereen 
binnen die gemeente.
Een APV heeft als doel de steden en dorpen veilig en leefbaar 
te houden.
In een APV kan bijvoorbeeld staan dat U uw auto niet op het 
trottoir mag parkeren, dat U hondenpoep dient op te ruimen 
of dat U voor het plaatsen van een terras een vergunning 
moet aanvragen.
Een APV wordt vaak omschreven als: “vangnet voor regels die 
niet elders geregeld zijn“.
Tevens zijn de regels uit de APV mees tal een aanvulling op de 
landelijke wetgeving.

Hoe komt een APV tot stand ?
Regels en wetten worden in Nederland gemaakt door de 
overheid ( op het hoogste niveau is dat de Regering en de 1e 
en 2e kamer gezamenlijk).
Lagere overheidsorganen zoals provincies, gemeenten en 
zelfs waterschappen hebben echter ook de bevoegdheid 
om zelf regels en wetten te maken. Zo maakt de Helmondse 
gemeenteraad regels die gelden voor de Gemeente Helmond. 
Dit is dan de APV van Helmond.
De bevoegdheid om een APV te maken haalt de gemeenteraad 
uit de Gemeen te wet (een wet gemaakt op het hoogste 
niveau).

Welke onderwerpen worden in een APV geregeld ?
Grofweg kunnen we de regels uit de APV in 3 categorieën 
verdelen, die elk weer verschillende onderwerpen bevatten;

Openbare orde en veiligheid o.a. :
• Evenementen
• Horeca
• Overlast en baldadigheid
• Vuurwerk

Bescherming van het milieu en natuurschoon o.a. :
• Geluidsoverlast / stankoverlast
• Milieuverontreiniging
• Houtopslag
• Ontsiering van het straatbeeld

Andere onderwerpen betreffende ge meen te huishouding o.a.:
• Parkeeroverlast
• Standplaatsen
• Openbaar water

Tip !
De APV van Helmond kunt U vinden op de website van de 
Gemeente Helmond.
Gebruik zoekterm : “algemene“ of “plaatselijke “.

Groet, Ramon van Oorschot

Tel. 0492 845970
Mail : stadswacht@helmond.nl
Twitter : @volgstadswacht
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Nieuws van onze wijkagent: 

Het jaar 2016 is inmiddels voorbij en 
we zitten alweer in 2017. Ik hoop dat de 
jaarwisseling voor u een goede is ge
weest en dat 2017 maar een mooi jaar 
mag zijn.Deze keer een laatste bijdrage 
van mij in het wijkblad van Dierdonk. 
Vanaf volgende maand draag ik ook dit 
stokje over aan de nieuwe wijkagente 
Maizie Beckschebe.

Nu 2016 achter ons ligt is het tijd om 
een terugblik te werpen op enkele crimi
naliteits cijfers in de wijk Dierdonk. Ik 
heb voor u de cijfers op een rijtje gezet 
mbt de woninginbraken, diefstal uit/
vanaf auto’s en fietsendiefstallen ge
pleegd in het jaar 2016.

Diefstal en Woninginbraken
In Helmond werd er in 2016 375 keer 
ingebroken (of poging daartoe) dat zijn 
er 169 minder dan in het jaar 2015. 
In Dierdonk is dit het aantal van 9 
woninginbraken. In 2015 werd er in 
Dierdonk ook 9 keer ingebroken. Het 
aan tal inbraken in woning is dus in 
vergelijking met 2015 gelijk gebleven. 
In 2014 werd er maar liefs 19 keer inge
broken in Dierdonk. 

Hieronder een overzichtskaartje van de inbraken 
van het afgelopen jaar.

Het aantal diefstallen uit en vanaf 
motor voertuigen is het afgelopen jaar 
iets afgenomen. In 2016 is er 23 keer 
aangifte gedaan, in 2015 was dit 26 keer. 
In de gehele stad werd er in 2016 373 
keer aangifte gedaan van dit feit.
In Helmond werden er 1065 fietsen 
ge stolen in 2016. Hiervan kwamen 3 
aan giftes uit de wijk Dierdonk. In 2015 
werden er 8 aangiftes gedaan van fiet
sen  diefstal. 

Ik kan U meegeven dat het slecht gaat 
met criminelen die in Dierdonk denken 
hun slag te slaan. Mooie aanhoudingen 
en in het verstoren van criminelen zijn 
we succesvol geweest door met name 
uw inbreng, de oplettendheid van 
bewoners van Dierdonk. 

Burgerparticipatie
2016 is een jaar geweest dat voor name
lijk in het teken stond van de verdere 
ontwikkeling van de burgerparticipatie 
in Dierdonk in de vorm van Preventie 
WhatsApp groepen. Met gepaste trots 
mag ik wel zeggen dat er bijna 100 
% dekking is in Dierdonk. Dank aan 
alle beheerders van deze WhatsApp 
groepen! Mijn speciale dank gaat uit 
naar wijkbewoner Pierre Claessens 
die het initiatief nam en neemt om de 
Preventie WhatsApp groepen wijkbreed 
uit te rollen in de wijk Dierdonk. Pierre 
hartelijk dank voor al je inspanningen!
In 2017 gaat de hopelijk de ontwikke
lingen van de Buurtpreventie verder 
door onder begeleiding van mijn opvolg
ster Maisie Beckschebe.

Onverteerbare ‘ Cold Case’
Op 22 februari 2016 werd op de Bakelse
dijk de 37jarige Mariëlle Mark graaf 
op brute wijze om het leven gebracht. 
Hoewel de politie de zaak grondig heeft 
onderzocht, is de zaak tot op heden 
niet opgelost. Onlangs is besloten de 
zaak te sluiten en staat nu te boek als 
‘cold case’. Onverteerbaar voor de 
nabestaanden. Ook ik kan ik mij er slecht 
bij neerleggen dat de dood van Mariëlle 
een onopgeloste zaak zal worden. 
Mocht er iemand zijn die iets kwijt wil 
over deze zaak dan kan deze persoon 
zich te allen tijde bij mij melden.

Tot ziens in Helmond
Inmiddels heb ik de afgelopen maanden 
de overstap naar mijn nieuwe wijk in 
Helmond reeds gemaakt. In februari 
start Maizie Beckschebe in Dierdonk. 
Ik blijf werkzaam in de Helmond dus 
ik zeg u geen vaarwel maar tot ziens in 
Helmond!
Met vriendelijke groet, 
Francisca Kamphuis

Beheerders Preventie 
WhatsApp Groepen in het 
zonnetje gezet
De 37 (mede) beheerders van de Pre
ventie WhatsApp Groepen hebben in 
de dagen voor Kerst een attentie over
handigd gekregen als dank voor hun 
genomen initiatief en inzet in 2016. 
De attentie bestond uit een Kerstkaart 
met daaraan het bedankkaartje van de 
LEV groep en een doosje bonbons. De 
bedankjes werden overhandigd door 
onze wijkagent Francisca Kamphuis 
en de coördinator van de Preventie 
Whats App Groepen in Dierdonk Pierre 
Claessens. Het doosje bonbons is 
mogelijk gemaakt door de Kerstwens 
actie van Rabobank Helmond. Op dit 
moment zijn er 25 Preventie WhatsApp 
Groepen actief in Dierdonk met ruim 
1.160 deelnemers. Dit betekent dat we 
95% van Dierdonk bedekt hebben. 

Op de foto wordt de attentie overhandigd aan 
één van de beheerders Arie Manders in het bijzijn 
van Annemarie Hesemans en Ellen van Kollenburg 
beiden Ambassa deur Dierdonk vanuit Rabobank 
Helmond.
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Als ondernemer heb je een droom. Maar dat wat je graag wilt bereiken lijkt soms eenvoudiger 

dan het is. Wil je groeien met je bedrijf, ben je genoodzaakt te veranderen, wil je een beter 

rendement of wil je werken aan je balans zakelijk / privé?

 

Met hulp van MB Advies gebeurt er écht iets met als uitgangspunt dat elke verandering 

resultaat moet opleveren. Kortom: dromen - durven - doen!

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

da’s pure winst!
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laat u verrassen in onze
prachtige showroom

EEN VERTROUWD

ADRES VOOR HET

PLAATSEN OF

LEVEREN VAN 

COMPLETE

BADKAMERS

EN

TEGELVLOEREN

FIETS REPARATIES
Alle reparaties aan uw fiets vakkundig 
uitgevoerd, maak een afspraak:

Ook verkoop van 2e hands fietsen.

 0492 - 55 94 28 / 06 - 481 91 606 
Edwin Raats
Damhertlaan 27
Helmond - Brouwhuis
Gratis haal- en brengservice voor Dierdonk!
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Voor spitten van tuinen, Uitgraven van vijvers, zwembad 
en diversen grondwerken. 

Ook een minigraver van 70 cm breed. 

MINIGRAVER VERHUUR
M.VERHOEVEN

Hooieeuwsels 10  5761 DC Bakel   Tel: 06 53382407 
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Afgelopen maand hadden we de advertentiezoeker. Nadat 
de hele Gazet was doorgeworsteld op de advertenties kam 
de oplossing te voorschijn. Deze keer waren er weer 13 
inzendingen, die allen de oplossing van “Brandende kaarsen” 
gevonden hadden. Er moest dus weer geloot worden. Deze 
keer heeft Jan van Duren, secretaris van de wijkvereniging de 
prijswinnaars getrokken. Twee daarvan hebben op 18 januari, 
een cadeaubon van de Ganzeveer in ontvangst genomen. 
De 3e prijswinnaar (inzet foto) was ziek en heeft op een 
later tijdstip zijn prijs ontvangen.  Op de foto hieronder de 
gelukkige prijswinnaars.  Van Harte Gefeliciteerd

Doe jij ook mee?
Deze maand gaan we een rebus oplossen. Dat houdt in dat je 
kijkt wat het plaatje voorstelt en dan letters bij plust of letters 
aftrekt om tot het juiste woord te komen. Soms moet je ook 2 
plaatjes bij elkaar optellen. Als je alles goed heb opgeteld en 
afgetrokken dan heb je de oplossing.
Deze oplossing kan je dan door geven. 
Deelname is weer mogelijk vanaf 7 jaar. 
Veel puzzelzoek plezier. 

Waar moet de oplossing naar toe?
De oplossingen van deze puzzel 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 boekenbonnen van € 10,00.

Uiterste inzenddatum: 

Zaterdag 11 februari

Jeugdprijspuzzel. Win een boekenbon!

Oplossing doodles spelletjespagina 19

Filip Vucic,  Tes Burg en inzet Roel van Doorn
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Scouting Paulus: Geld en scouting 

Elke week zijn er meer dan 35 
vrijwilligers van Scouting Paulus druk 
in de weer om ± 140 kinderen uit de 
wijken Helmond-oost & Dierdonk 
een spannende, leerzame maar voor-
al leuke vrijetijdsbesteding te bie
den. Naast deze vrijwilligers is er 
ook nog iets anders nodig om dit te 
kun nen verwezenlijken en dat is geld. 
Geld dat o.a. verkregen wordt door 
contributie van de leden en subsidie 
van de gemeente Helmond. Maar met 
dit geld dekken we niet alle kosten die 
we maken bij het bieden van deze vrije 
tijdsbesteding. Daarom houden we elk 
jaar enkele terugkerende finan cieel 
acties, waarvan ons sponsor programma 
en de Jantje Beton collecte er twee zijn.

Sponsoren
Als sinds 2005, toen wij in onze huidige 
blokhut trokken hebben we een eigen 
sponsor programma, het geld wat 
we met dit programma bijeenkrijgen 
wordt voornamelijk gebruikt voor 

aanschaf van materialen in en om de 
blokhut. Zo hebben we in het verleden 
ons speeltoestel, de kampvuurplek en 
een goede geluidsinstallatie kunnen 
ver wezenlijken. En binnenkort hopen 
we dat we met sponsorgeld een echte 
mooie vlaggenmast kunnen plaatsen 
bij onze blokhut. Momenteel hebben 
we een 22 tal sponsoren die jaarlijks 
een bedrag sponseren van €25,- tot 
€ 50,-. Dit is geen heel groot bedrag 
omdat we liever vele kleine sponsoren 
hebben dan enkele grote. En natuurlijk 
doen we daar ook iets voor terug, zoals 
o.a. een naambordje bij ons op de gang 
in de blokhut en een jaarlijks eigen 
gebrouwen bier bedankje. Wij zijn in 
elke geval alle sponsoren dankbaar voor 
hun bijdrage. 

Platte knoop 
• Eenmalige sponsoring naar eigen 

inzicht. Ook kleine bijdragen zijn zeer 
welkom.

• Eenmalige vermelding in ons clubblad 
(Pauluskrant).

Timmersteek 
• € 25 per jaar.
• Naamsvermelding op een speciale 

wand in onze nieuwe blokhut (bordje 
ca. 10x20cm).

• Vermelding / kleine advertentie in ons 
clubblad (Pauluskrant 3 à 4 keer per 
jaar).

• Vermelding op onze website (www.
scoutingpaulus.com).

• Een jaarlijks bedankje.
Mastworp 
• Min. € 50 per jaar.
• Naamsvermelding op een speciale 

wand in onze nieuwe blokhut (bordje 
ca. 20x20cm).

• Advertentie in ons clubblad (Paulus-
krant 3 à 4 keer per jaar).

• Vermelding op onze website (www.
scoutingpaulus.com).

• Een jaarlijks bedankje.
overige 
• Wilt u ons liever op een andere manier 

sponsoren dan kan dat natuurlijk ook.

Jantje Beton collecte 13 t/m 19 maart 
2017
Van 13 t/m 19 maart 2017 wordt de 
jaar lijkse Jantje Beton collecte geor-
ganiseerd: een collecte voor en door het 
jeugdwerk bij u in de buurt. 
Scouting Paulus collecteert al jaren in 
haar eigen wijken, Helmond-oost en 
Dierdonk. De Jantje Beton Collecte is 
zo georganiseerd dat de helft van de 
collecteopbrengst is bestemd voor de 
collecterende vereniging en blijft dus 
dicht bij huis. 
De andere helft van de opbrengst 
gebruikt Jantje Beton voor speel pro-
jecten in heel Nederland. Ook van die 
helft is al veel geld in Helmond terecht 
gekomen.Elke avond tussen zes en 
acht uur gaan leiding en scoutingleden 
met de collectebus op pad om deze 
klus te klaren. Zo kan Scouting Paulus 
Helmond-oost / Dierdonk mede dankzij 
de collecteopbrengst een zinvolle vrije-
tijds besteding voor de jongeren en 
kinderen uit uw buurt organiseren. Geef 
daarom aan de Jantje Beton Collectant 
en help de kinderen uit uw omgeving 
om lekker buiten te kunnen spelen.

Internet Scouting Paulus; 
www.scoutingpaulus.com 
Facebook    
www.facebook/scoutingpaulushelmond 
E-mail algemeen;   
info@scoutingpaulus.com
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Zomaar een dagje: Dierenkliniek Brouwhuis

‘Pijn is niet fijn’
Theo en Thea zijn 2 speciale hondjes, 
maar dat hoef je hun eigenaren niet 
te vertellen, dat weten ze al lang. De 
hondjes zijn moeder en zoon en zijn 
bijna altijd samen. In korte tijd zijn ze 
allebei met ongeveer dezelfde klacht 
langs geweest. 

Theo was als eerst aan de beurt. Hij 
had al enige tijd last van zijn pootje, 
en piepte als hij aan het spelen was of 
van de bank af sprong. Hoewel hij er 
toch aardig pijn aan leek te hebben 
was er aan zijn pootje zelf niet veel 
bijzonders te vinden. Het lastige aan 
pijn is dat honden niet altijd willen laten 
zien dat ze pijn hebben. Het is toch een 
diepgeworteld instinct dat een dier niet 
achter wil raken op “de groep”.  
Dat Theo thuis wel pijn laat zien is iets 
om mee te nemen in de overweging en 
dus kreeg hij voor de zekerheid toch een 
pijnstiller mee. Dat ging voor een kleine 
3 maanden goed maar toen kreeg Theo 
opnieuw last. 

Na het testen van wat bewegingen bleek 
het probleem uit zijn nek afkomstig te 
zijn. Na het maken van röntgenfoto’s 
van de nek bleek dat er geen grote 
afwijkingen aan de wervels te zien 
waren. Nu we wisten waar het probleem 
zich bevond, kon de therapie hier ook op 
aangepast worden. Verschillende pijnen 
moeten soms ook met verschillende 
soorten pijnstilling behandeld worden. 
Dit keer sloeg de therapie goed aan en 
heeft Theo geen last meer gehad. 

Zo moeder, zo zoon, maar dan nu anders
om. Thea kwam een paar maanden later 
ook met pijnklachten. Net als bij Theo 
was niet direct duidelijk dat de pijn 
vanuit haar nek kwam. Mensen die zelf 
weleens nek of hoofdpijn hebben weten 
dat je dat door bijna het hele lichaam 
voelt. Na een zijspoor bleek al snel dat 
gewone pijnstilling voor haar niets deed. 
Toen de nekpijn aan het licht kwam zijn 
er ook bij haar foto’s gemaakt. Hier was 
een duidelijke dubbele hernia in haar 
nek te zien. Een hernia ontstaat wanneer 
de kraak benige stootkussentjes die 
tus sen de wervels zitten (passend “de 
tussenwervelschijf” genoemd) verkal
ken en als het ware open barsten. De 
inhoud drukt dan op de zenuwen in 
de rug (ruggenmerg). Dat is erg pijnlijk 
en kan in ernstige gevallen zelfs voor 
verlamming zorgen. Ondanks de pijn 
had ze nog goed kracht in haar pootjes 
en konden we gericht de zwelling en pijn 

die bij een hernia hoort aanpakken. Bij 
Theo ging het snel beter, maar Thea ging 
alleen nog maar verder achteruit. Toen 
ze ook de kracht in haar pootjes begon 
te verliezen was de maat vol, tijd voor 
grotere maatregelen!

Een paar telefoontjes later bleek dat 
Thea snel geholpen kon worden bij 
een orthopedisch specialist en snel 
door mocht voor een scan van haar 
hals. Tijdens een operatie wordt er 
met behulp van een speciale techniek 
een venstertje in de tussenwervelschijf 
gemaakt en de inhoud verwijderd. 
Hier mee is de druk van de zenuwen af. 
Meteen geeft dit veel verlichting. En dat 
is aan Thea gelukkig goed te merken. Ze 
moet worden afgeremd om haar rust te 
nemen voor het herstel. 

Evianne Drijver, 
dierenarts Dierenkliniek Brouwhuis

www.dierenkliniek.com of volg ons op 
Facebook

Op zondag 5 februari om 14:00 uur 
houdt het IVN een publiekswandeling 
door de Warande en Eenselaar.
Het verzamelpunt is bij de parkeerplaats 
van paviljoen de Warande, De Kluis 2, 
5707 GP Helmond (ingang vanaf Aarle
Rixtelseweg).Duur van de wandeling 
circa 2 uur. Deelname is gratis.
In de Warande zijn de eerste tekenen 

van het naderend voorjaar zichtbaar. 
De hazelaar en sneeuwklokjes staan in 
bloei. In de reigerkolonie boven in de 
toppen van de bomen zijn de reigers be
gonnen met restauratie van hun nesten.
De wandeling leidt verder over de 
Eense laar, waterscheiding tussen de 
Goorloop en Stiphoutse loop.
De kleine percelen in dit gebied 
eeuwenlang in gebruik geweest door 
inwone r s van Stiphout. Langs de oever 
van de meanderende Stiphoutse loop 
zijn wissels te zien van dieren die de 
loop regelmatig oversteken. Voor 
meer informatie: www.ivn.nl/afdeling/
helmond

Seniorenwandeling met IVN Helmond
Op woensdag 15 februari wandelen we 

door de groene randen van Helmond 
Noord. We verzamelen om 10.00 uur 
voor het dr. Knippenbergcollege 
(Nach te gaallaan 40, 5702 KN Helmond). 
De wandeling is 5 km. lang,  duurt tot 
ongeveer 12.00 uur en is gratis.
Wilt u wat meer weten over deze wan
de ling dan kunt u contact opnemen 
met: setty_vos@hotmail.com. 
Aanmelden is niet nodig.

Algemene informatie over IVN: 
www.ivn.nl/afdeling/helmond

Wandeling IVN op 5 februari en 15 februari
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24/7bereikbaar
Óok voor 
autoverhuur
Auto Mertens verhuurt ook
(bestel-) auto’s. 
Kijk op de website voor 
een volledig overzicht 
van onze huurauto’s.

www.automertens.nl

 

   KLAAR TERWIJL U WACHT

 
EXTRA SLEUTEL

ook autosleutels met

startonderbreker

VAN TIEL
BAKEL

Weet u het al

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

Elke ronde een gerecht naar keuze. 
Iedere vrijdag v.a. 18u. 
Voor maar €28,50 p.p.

HOTEL RESTAURANT 
NEDERHEIDE

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

Kaak 11, Milheeze

TOT  Z I E N S
I N

B A K E L!!

Voor uw frietwagen-catering 
op locatie 

Johan Slegers

info@johanslegers.nl
Tel. 06 537 604 75

VALENTIJN 14 februari 

Verwen je Valentijn
met een

Verrassend
Valentijns menu 

bij:

in Bakel

Tel.: 0492-342200
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Parochie H. Lambertus

Eucharistievieringen in het weekend Parochie H.Lambertus:
H. Jozef, Tolpost       zaterdag 18.30 u
  zondag 9.30 u
H. Lambertus, Kerkstraat (Centrum) zondag 11.00 u
H. Paulus, Paulus Potterlaan (Noord) zondag 9.30 u
H. Edith Stein, Weg door de Rijpel (Rijpelberg) 
  zondag 11.00 u
Weekdagen:  Jozefkerk.                ma, wo, do, vr  19.00 u 
  en di, do 9.00 u
Pastoraal team: 
pastoor drs. E.C. Seidel   (477255 pastoorseidel@live.nl 
pastor W. Koopmans      (477255  pastorkoopmans@live.nl 
diaken drs. P.C.G. de Vries (476345 diaken@heiligelambertus.nl 
diaken H.W. Dings       (522109 

Bereikbaarheid:

Centraal parochiekantoor: Tolpost 1, 5701 HE Helmond. 
(ingang onder de kerktoren Jozefkerk)  
( 0492 – 522109 (werkdagen 9.30-12.30)

Pastorie: 
 Bakelsedijk 1, 5701 HA Helmond. ( 0492 - 477255
 
E-mail: parochie@heiligelambertus.nl. 
Website: www.heiligelambertus.nl 

Actie Kerkbalans 2017: uw persoonlijke 
bijdrage is onmisbaar

Mgr. De Korte schreef in oktober een beleidsstuk “Samen 
bouwen in vertrouwen” en daarin zei hij: “een vergroting 
van de bijdrage van parochianen door een intensivering van 
de actie Kerkbalans [is] absoluut noodzakelijk. Verbreding en 
verdieping van deze actie zijn daarvoor de sleutelwoorden. Zo 
moet het toch mogelijk zijn dat meer katholieke huishoudens 
– op dit moment in ons bisdom 3 van de  10 - gaan meedoen 
en dat bestaande deelnemers meer gaan bijdragen. “

Zoals elk jaar doen de kerken in Nederland ook in 2017 weer 
een beroep op hun gelovigen om hen financieel te steunen. 
Ook onze parochie doet mee met deze Actie Kerkbalans en 
uw bijdrage is onmisbaar. 

De Actie Kerkbalans wordt deze maand landelijk gehouden. 
Wilt u alstublieft meedoen en uw kerkbijdrage overmaken 
naar NL72RABO 0171 0800 84 t.n.v.  R.K. PAROCHIE H. 
LAMBERTUS in Helmond. Alvast hartelijk dank!

H. Vormsel op zaterdag 28 januari

We kijken uit naar zaterdag 30 januari a.s. Jongeren uit onze 
parochie – ook uit onze wijk Dierdonk - ontvangen dan het 
sacrament van het Vormsel uit handen van vormheer Dr. F. 
de Rijcke. De heilige Mis met het ontvangen van het heilig 
Vormsel begint om 18.30 uur in de St. Jozefkerk. 

Sinds november komen de jongeren wekelijks op donderdag-
middag bij elkaar om zich voor te bereiden. Er is op een 
uitdagende manier gesprek, uitleg, huiswerk bespreken, vraag 
en antwoord. Kortom allerlei manieren waarop zij hun geloof 
verdiepen. 

Dit zijn de namen van onze vormelingen: Patrick Ramos 
Rodriques, Dominika Pajestka, Olivia Zawasa, Junaïra Römer, 
Jennifer Goncalves Andrade, Beatriz Bonifacio Ferreira, 
Joanna Kakol, Patryk Kakol, Nikola Glinska, Nora van der 
Vrande, Romijn Stijkel, Linda Le, Samuel van Hoof , Marta 
Sampers, Claudia Fortuijn, Laura Kloor, Sara Kloor, Rutger Hof, 
Raoul Beijaard, Lucas van Pampus , Adam Czempinkski, Tomas 
Paulavicus , Marlena Kliniewska, Lieke v.d. Heijden, Cynthia 
v.d. Vleuten.
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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 basis schoolleeftijd 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

Moldavië
Vanuit de Bethlehem kerk gaan wij met 
een groep jongeren in de zomervakantie 
voor twee weken op werkvakantie via 
de organisatie Livingstone naar de stad 
Soroca, in Moldavië. Deze reis is een 
gezamenlijke actie van de Bethlehem 
kerk Helmond en de Sint Luciakerk 
Mierlo hout
Vanuit het hele land mee gaan er 
jongeren op deze reis.

Moldavië is het armste land in Europa 
en telt ongeveer 3,5 miljoen inwoners. 
75% van de Moldaviërs leeft onder de 
armoedegrens; 38% van de bevolking 
moet rondkomen met minder dan €1,65 
per dag. Als gevolg van armoede en 
werkloosheid zijn alcoholverslaving en 
huiselijk geweld een ernstig probleem. 
Kinderen zijn hier bijna altijd de dupe 
van. Ze worden vaak aan hun lot 
overgelaten als ze het huis uit worden 
gegooid of als de ouders ervoor kiezen 
ergens anders hun geluk achterna te 
lopen. Dagelijks wordt er in Moldavië 
minstens 1 kind jonger dan 7 jaar 
verlaten door zijn of haar ouders. En 
juist voor deze kinderen willen wij iets 
betekenen.

Vandaar dat wij vanuit eigen initiatief 
een reis naar Soroca, Moldavië organis-
eren waarin we alles op alles zullen 
zetten om iets aan de straatkinderen 
daar mee te geven. Daarom gaan we 
er helpen met het bouwen van een 
keuken, waardoor in de toekomst 
meerdere kinderen 3 maal per week 
een warme maaltijd kunnen krijgen. 
Ook organiseren wij voor een week een 
kinderkamp om de kinderen even de 
hardheid van hun hedendaagse leven te 
doen vergeten. 

Dit verwezenlijken kunnen we echter 
niet alleen. Om deze reis werkelijkheid 
te maken moeten wij een bedrag van 
€26.000 inzamelen. Hiervoor hebben 
wij al vele acties bedacht zoals o.a. 
het organiseren van een diner, een 
sponsorloop en ook een goederen –en 
dienstenveilig.

De eerste acties 
zijn al geweest en hebben aan de 
verwachtingen voldaan.
• De totaalstand op dit moment is 

€7000,= 
• De kerstmarkt was een groots succes, 

en leverde meer dan € 2200,= op
• Een deel van de boekopbrengst van 

het door Corine Beeuwkes-van Ede 
geschreven boekje ‘Reset’ ging naar 
de Moldavië-reis. Op de dag van de 
boekpresentatie alleen al zijn we 
weer €170 dichter bij ons eindbedrag 
en dat bedrag groeit gestaag.

• De actie stamppot-avond heeft niet 
alleen een gezellig etentje, maar ook 
ruim € 300,= opgeleverd. 

Komende actie’s
• 18-03-2017 Fysieke goederen-en 

dienstenveiling (kan al deels online 
aan meegedaan worden). Hiervoor is 
aanmelding niet noodzakelijk. (locatie: 
kerk)

• 12-05-2017 Luxe 4-gangendiner 
(locatie: kerk) 

• High tea met muziek (locatie: kerk) 
Datum nog niet bekend.

Aanmelden voor de acties kan via de 
website: moldavie-reis.nl onder het 
kopje “agenda”
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Carnavaleske Jeugddisco op Vrijdag 17 februari 2017
Let op: Gewijzigde datum!! Vorig jaar hebben we gemerkt 
dat de kinderen vermoeid waren van h e t 
schoolcarnaval om op de vrijdagavond voor 
carnaval lekker hun bol te kunnen gaan. 
Daarom hebben we nu de disco een week 
eerder. Hou jij van dansen en hossen op te 
gekke muziek en dan ook nog eens lekker 
verkleed? Dan is onze jeugddisco echt 
iets voor jou. Lekker met je vriendjes en 
vriendinnetjes uit je bol gaan. Komen 
jullie allemaal verkleed? Dan wordt het 
een knotsgekke avond in de Fonkel. Het programma staat 
onder leiding van DJ Gerard van Drive-in Show Geofietsia. Hij 
zorgt voor een gezellige carnavalssfeer.
Het programma is bestemd voor kinderen van de basis school. 
Aanvang 19:00 uur sluiting 21.30 uur. Entree € 1,50
Let op: Alleen kinderen uit groep 8 die een briefje van de 
ouders bij zich hebben mogen alleen naar huis. Voor alle 
andere kinderen geldt dat ze binnen opgehaald moeten 
worden. Maak a.u.b. niet de afspraak met uw kind dat het 
ergens buiten wordt opgehaald want dat kunnen wij niet 
controleren! En mocht uw kind onverhoopt eerder naar huis 
willen dan wat U hebt afgesproken, dan is het handig als uw 
kind een briefje met uw telefoonnummer bij zich heeft. Dan 
kunnen wij U even bellen om hem/haar op te laten halen.

Zittingsavond op Zaterdag 18 februari 2017

Tijdens deze fantastische avond in onze Residentie “de 
Fonkel”, klimmen voor u in de ton: Christel van den Dungen 
als “Manon van de wassalon”, Wichard de Benis als “Krank 
Jorum als marathonprater”, Arjan Compen als `DansA3 en 
Rien Bekkers als  “Rinuske T(r)ap”. Verder treden voor u op 
de amusementsgroepen: Qukske Dur Bai, ZEMAC en duo 
Millodie. Muzikaal word deze avond 
ondersteund door de Durbloazers. 
Natuurlijk ook een geweldige dans van 
onze dansgarde en showgroep. Nadat u 
van al deze artiesten hebt genoten starten 
we aansluitend een grandioos bal. Ook 
welkom als u niet op de zittingsavond geweest bent.
Zaal open 19.00 uur, Aanvang 20.00 uur, sluiting 2.00 uur. 
Entree € 11,00. Voorverkoop bij de Receptie van de Fonkel, en 
bij het secretariaat Rampetampers Schovenhorstweide 1 5709 
SG  Helmond, elke dag van 18.00 tot 20.00 uur.

Zaterdag 25 februari 2017 
Een perfect gezellig openingsbal met voor elk wat wils. Dit 
jaar hebben we Perfect Mess weten te contracteren. Deze 
6 persoons coverband uit de regio Helmond heeft al menig 
optreden tot een hoogtepunt gebracht. Ze spelen met hits 
van o.a Bruno Mars, Queen, Toto, The common linnets, 

André Hazes junior én senior, Tina Turner, WC experience, 
mumford and sons en nog veeeeeeel meer! Zo kon je ze zien 
bij de Eendenrace bij Café Franske op het havenplein of op 
de Boerenmert Brouwhuis. Maar ook menig carnavalsfeest 
werd in het verleden al door Perfect Mess opgeluisterd en 
zelfs in 2009 bij de Rampetampers. Ze weten dus echt wel 
wat carnaval vieren is. Ook zal onze huis DJ Geofietsia een 
duit in het zakje doen. Op zaterdag 25 februari gaan ze weer 
ouderwets knallen bij de Rampetampers in de Fonkel.  Ben jij 
er bij? Zaal open 20.30 uur, Aanvang 21.00 uur, sluiting 1.30 
uur. Entree € 5,00 Ook hiervoor zijn kaarten in de voorverkoop 
bij de Receptie van de Fonkel, en bij het secretariaat 
Rampetampers Schovenhorstweide 1 5709 SG  Helmond, elke 
dag van 18.00 tot 20.00 uur.

Maandag 27 februari 2016 
Een geweldig kinderfestival, 
deze middag wordt 
georganiseerd voor de 
kinderen van de basisschool. 
Samen lekker springen en 
hossen op carnavalsmuziek of 
meedansen met je favoriete 
artiest. Van middag zal de 
bekende Rinaldo voor jullie 
optreden. Natuurlijk wordt 
er gezorgd voor een lekkere 
traktatie. Dus het belooft 

als vanouds bij de Rampetampers 
een gezellige boel te worden, waar je 
gewoon bij geweest moet zijn. 
Zaal open 13.30 uur en aanvang 14.00 
uur, sluiting 17.00 uur. Entree voor 
zowel jong als ouder € 3,00.

Prins Koen en de Rampetampers 
nodigen u uit om een van deze 
avonden/middag te bezoeken. 

Alaaf!!! (Voor alles geld wijzigingen of 
typefouten voorbehouden!)

Carnaval 2017
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WoonplezierWoonplezier
begint bij Broeckx makelaars

NIEU
W

Dwergvlasbeek 1

5709 PN TE Helmond

vraagprijs € 549.000 k.k.

NIEU
W

Sandenburglaan 14

5709 RV TE Helmond

vraagprijs € 300.000 k.k.

VER
KOC

HT

Leeuwenborchweide 43

5709 SB TE Helmond

vraagprijs € 339.500 k.k.

Sem
i-bu

nga
low

Sprengenbergweide 29

5709 SM TE Helmond

vraagprijs € 449.500 k.k.

5 slaapkamers

Zonnedauwsingel 14

5709 PE TE Helmond

vraagprijs € 300.000 k.k.

Prachtige tuin

Vliehorstweide 11

5709 MD TE Helmond

vraagprijs € 498.500 k.k.

Prettige feestdagen en veel Woonplezier in 2017! 



Namens alle medewerkers van ons kantoor wensen wij u prettige feestdagen en ontzettend veel Woonplezier 
in Dierdonk! Wij kunnen terugkijken op een uitstekend jaar waarin wij veel opdrachtgevers, woningzoekende 
en verkopers hebben geholpen met het realiseren van hun woonwensen. Dit mede door onze unieke 
verkoopaanpak, ons grote relatienetwerk en de klantgerichte benadering van ons hele team!  

Bent u op zoek naar een makelaar die 24 uur per dag (ook zaterdag!) voor u klaar staat? 

Neem dan contact met ons op om vrijblijvend kennis te maken (0492-549055). 

Uw wijkspecialist:


Alwin Greefkes

06 547 90 222

Vind ons ook op:

WoonplezierWoonplezier
begint bij Broeckx makelaars

TE KOOP

Schrevenhofdreef 18

5709 RM TE Helmond

vraagprijs € 317.500 k.k.

TE KOOP

Vilsterendreef 25

5709 RP TE Helmond

vraagprijs € 319.000 k.k.

TE KOOP

Sprengenbergweide 29

5709 SM TE Helmond

vraagprijs € 449.500 k.k.

TE KOOP

Belmontepark 13

5709 NW TE Helmond

vraagprijs € 289.500 k.k.

TE KOOP

Coendersberglaan 28

5709 MA TE Helmond

vraagprijs € 489.000 k.k.

TE KOOP

Horstlandenpark 66

5709 MB TE Helmond

vraagprijs € 649.000 k.k.

Vol trots kan ik u melden dat wij er afgelopen jaar in geslaagd zijn om voor ruim 215 mensen in Helmond hun 
woonplezier te verbeteren. Wat voor de een een grotere tuin is, is voor de ander een grote leefkeuken. Elk 
mens is uniek blijkt maar weer en voor elke woonwens is een woning te vinden. Dat vraagt onze volle 
aandacht en creativiteit en is ontzettend leuk om te doen. Dit heeft ons geïnspireerd om in 2017 nog verder 
te gaan in onze service en dienstverlening. Wij gaan verder waar anderen ophouden! In 2017 krijgen al onze 
kopers en verkopers een gratis interieur en stijladvies cadeau. Zo kunnen wij onze relaties op weg helpen bij 
het kiezen van de juiste kleuren in vloer- en wandafwerking en bij de inrichting van het nieuwe huis.  Optimaal 
woonplezier! Uiteraard helpen wij ook u in 2017 om uw (woon)dromen te verwezenlijken! 

Uw wijkspecialist:


Alwin Greefkes

06 547 90 222

Vind ons ook op:

- Advertenties Gazet van Dierdonk FEB 2017.indd   36 21-1-2017   17:38:11


	Pag 01 - Voorpag 1702-3
	Pag 02 - Wijkinformatie
	Pag 03 - (02) voorwoord februari
	Pag 04 - Advertenties Gazet van Dierdonk FEB 2017
	Pag 05 - Inhoudsopgave
	Pag 06 - Advertenties Gazet van Dierdonk FEB 2017
	Pag 07 - Politiek
	Pag 08 - Verenigingsnieuws - moetniks enz
	Pag 09 - Carnaval in Parkzicht
	Pag 10 ingezonden geitenhouderij, reumafonds
	Pag 11 - (02) Verenigingsnieuws - Fotodier
	Pag 12 - Advertenties Gazet van Dierdonk FEB 2017
	Pag 13 - (02) dierdonkschool
	Pag 14 - ingezonden - mammoet boom
	Pag 15 -  draaiorgels en jurisch
	Pag 16 - Advertenties Gazet van Dierdonk FEB 2017
	Pag 17 - febr  kinderpag 2017
	Pag 18 - febr  kinderpag 2017
	Pag 19 - febr  kinderpag 2017
	Pag 20 - Advertenties Gazet van Dierdonk FEB 2017
	Pag 21 - (02) de hobby van
	Pag 22 - Advertenties Gazet van Dierdonk FEB 2017
	Pag 23 - (02) Bijzonder jeugdwerk - Akkoordje
	Pag 24 - (02) Annatheater
	Pag 25 - (02) medi-Seinen-
	Pag 26 - (02) WijkBOA
	Pag 27 - (02) Politie
	Pag 28 - Advertenties Gazet van Dierdonk FEB 2017
	Pag 29 - febr  kinderpag 2017
	Pag 30 - (02) Scouting
	Pag 31 - (02) Dierenkliniek 198
	Pag 32 - Advertenties Gazet van Dierdonk FEB 2017
	Pag 33 - (02) Kerk Lambertus
	Pag 34 - (02) Kerknieuws protestant
	Pag 35 - Rampetampersjan febr 2017
	Pag 36 - Advertenties Gazet van Dierdonk FEB 2017

