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Alg. Politienummer (0900-8844
Wijkagent M.Beckschebe  (0900-8844
 mail: maizie.beckschebe.@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 maart.
RESTAFVAL: Ma. 13 en 27 maart.
OPHALEN OUD PAPIER: 

Ma. 6 en 20 maart ten westen 
en wo. 1, 8 en 22 maart ten 
oosten van de Dierdonklaan. 

Knutselclub
Secretariaat en inschrijving leden:
contactpersoon vacature

De fotoclub van 
Dierdonk

www.fotodier.nl  (0621606934
stevenlangewouters@hotmail.com

Ouderenwerk Haverveld Dierdonk
Mevr. Tineke de Jong
Sprengenbergweide 47, 
5709 SM Helmond, ( 518956 
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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Nu al komkommertijd ?
Als we deze maand kijken naar de 
aangeleverde kopij, dan lijkt het wel 
komkommertijd. Toch hebben wij denk 
ik weer een Gazet samen kunnen stellen 
met diverse zaken rondom Dierdonk of 
Dierdonk gerelateerd. 

Voor de 2e keer vindt u in de Gazet een 
stukje over bomen aangeleverd door 
Fried vanRijt. We weten nog niet of dit 
misschien een vaste rubriek wordt. Wat 
u deze maand mist is de pagina van onze 
nieuwe Wijkagente Maizie Beckschebe. 
Dit is slechts eenmalig daar ze de dag 
voor de deadline haar eerste dag had als 
wijkagente, waar moet je dan nog snel 
over schrijven terwijl ze al is voorgesteld 
door Francisca Kamphuis. Wel leest u 
over het afscheid van Francisca Kamphuis 
door de wijkraad.

Als u deze Gazet bij u in de bus valt is 
het volop carnaval. Sommige activiteiten 
hebben al plaatsgevonden, waarover u 
verslag kunt teruglezen in deze Gazet.  
De carnavals-activiteiten die nog moeten 
plaatsvinden vindt u in deze Gazet. Voor 
de zaterdagavond zult u de brug over 
moeten om een Perfecte Avond (Perfect 
Night), te hebben met onze Dierdonkse 
Prins Koen d’n Urste van de Dierdonkse 
carnavalsvereniging de Rampetampers. 
Voor kinderactiviteiten kunt op maandag 
kiezen. Voor je het weet is alles weer 
voorbij en kun je op Aswoensdag het 
askruisje gaan halen waarna 40 dagen 
lang volgens goed gebruik de snoepjes in 
het vastentrommeltje gaan. Met Pasen 
mag dan weer worden gesnoept.

Over kiezen gesproken, deze maand valt 
er natuurlijk weer veel te kiezen en wel 
over de toekomst van ons land, maar ook 
zeker onze eigen toekomst. 15 maart is 
de grote dag dat u weer stemmen mag. 
Hiervoor kunt u dan terecht in het 
stembureau in Parkzicht. Laat uw stem 
niet verloren gaan.

Naast carnaval zijn er ook in maart weer 
verschillende zaken te beleven zowel in 
de wijk als erbuiten. Koersbal met Moet 
Niks, inloopmiddagen als activiteit van 
ZorgSamenWijk. Maar ook het Anna 
theater en de Stichting Draaiorgels 
Helmond zijn actief. Bij het laatste kunt 
u ook naar Dierdonkers luisteren tijdens 
het concert van het Stedelijk Helmonds 
Seniorenkoor, maar ook tijdens het 
concert door Harmonie Amicitia. Houdt 
u van de natuur dan kunt u ook weer gaan 
wandelen met het IVN.

Ook al een vooruitblik op september, de 
Dierdonkdagen. Deze dagen krijgen een 
andere opzet, Hoe of wat kunt u in deze 
Gazet lezen.

Voor de jeugd is er natuurlijk weer de 
jeugdpagina’s en de prijspuzzel. Deze 
keer hebben we aan de prijswinnaars  
gevraagd wat het moeilijkste plaatje 
was van de rebus, en alle 3 gaven ze 
aan dat het de kuil was. We hebben 
veel vaste  inzenders bij de puzzel maar 
ook regelmatig weer nieuwe namen die 
meedoen. Dus kijk maar snel wat er nu 
weer geboden wordt, want naast het 
puzzelen is het natuurlijk ook spannend 
of je tot de prijswinnaars gaat behoren.

Voor diegenen die carnaval gaan vieren 
een prettige en vooral gezellige carnaval. 
Voor hen die op wintersport gaan 
een fijne vakantie,  maar kom zonder 
botbreuken terug! 

Veel leesplezier.
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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

Rug, nek en schoudermassage
45 minuten voor € 20,00

Maart en April 2017

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

TEGEL OUTLET - TUIN - TERRAS 

   ALLES ONDER 1 DAK ! 
ENGELSEWEG 200 A   T.0492792499   HELMOND 

- Advertenties Gazet van Dierdonk MAART 2017.indd   4 15-2-2017   21:28:24



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:

17 maart.
Volgende verschijningsdatum vanaf:

31 maart.

C O L O F O N G A Z E T
17e jaargang nr.3 Editie maart 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
Penningmeester: Friedy  van den Reek
Bestuurslid:  Ivo Dolmans en
wnd.voorzitter: Gerard Bosmans
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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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Familie verhoeven Versautomaat  Gazet 2015.pdf   1   15-3-2015   23:17:27

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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Aandacht voor kwaliteit en presenta�e 
Onlangs wederom diverse panden op Dierdonk verkocht.

*
*

 
 
 
 
          Slijterij 
 
        Luc’s  
Wines & Drinks  
 
Luc van der Horst 
Mierloseweg 14 
5707 AM  HELMOND 
 
0492- 26 46 56 
 
06 – 448 347 12 
 

Slijterij
Luc’s Wines & Drinks
Luc van der Horst
Mierloseweg 14
5707 AM HELMOND

T  0492 26 46 56
M  06 448 347 12
www.lucswinesendrinks.nl
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Als u dit leest is het nog maar een 
paar dagen voor de verkiezingen. 
Op het moment dat ik dit schrijf is 
het in de gemeentepolitiek erg rustig. 
Vergaderingen gaan niet door of duren 
heel kort. Niet erg spannend dus. 
Wel kun je merken dat de landelijke 
politieke partijen zich opmaken 
voor de aanstaande Tweede Kamer 
verkiezingen. Haagse politici zakken 
weer af naar de uiterwaarden van ons 

land om de ideeën van hun partij te verkondigen, beloften aan 
te kondigen of beleid te verdedigen. 

Het lijkt me dan ook erg moeilijk om uit al die partijen en 
partijprogramma’s een goede keuze te kunnen maken. 
Ondanks het feit dat ik lid ben van een politieke partij, en dus 
een ingewijde, heb ik toch maar de stemwijzer geraadpleegd. 
En het valt me op dat je echt wel de politiek gevolgd moet 
hebben om de diverse stellingen en de daarbij horende 
keuzes te kunnen bepalen. Veel vragen zijn ongenuanceerd 
en hebben een diepere bodem. Als er bijvoorbeeld gevraagd 
wordt of u het eens bent met de stelling “dat het eigen risico 
op de zorgpremie moet verdwijnen, ook als de zorgpremie 
dan zal stijgen” dan moet je echt wel dieper na denken. 
Je bent geneigd te zeggen dat de het eigen risico moet 

verdwijnen maar je weet maar al 
te goed dat dan de premie met 
enkele tientjes per maand gaat 
stijgen en het dus eigenlijk niets 
uitmaakt. Want niets is gratis. En 
zo zijn er nog veel meer stellingen. 
Maar desalniettemin is het leuk 
om dit te doen en te ervaren dat je 
toch bij je eigen partij uitkomt (wat een opluchting!). 
Waar ik me wel zorgen om maak is het grote aantal politieke 
partijen die meedoen. Het is nu al moeilijk het onderscheid 
tussen die partijen goed aan te kunnen geven, laat staan 
dat je op een partij stemt die precies doet wat jij wil. Dat is 
een utopie in Nederland, coalitieland. Het hoogst mogelijke 
doel dat bereikt wordt is een compromis. En daarbij moet 
altijd water bij de wijn gedaan worden. De tijden dat 1 of 2 
partijen de dienst uitmaken zijn al lang voorbij. Of je moet 
naar een systeem willen van een kiesdrempel en verplichte 
stemmen, dan is de uitslag ook echt de uitslag en is er geen 
grote groep kiesgerechtigden die niet gestemd heeft omdat 
het zogenaamd “toch geen zin heeft, want ze doen toch wat 
ze willen in Den Haag”. Het is mij om het even, ik ben blij te 
leven in een land waar je mag stemmen en op wie je maar wil, 
dat is democratie. 

Joan Damen
joandamen@upcmail.nl

De gemeente Helmond was Mil
lenniumgemeente en is nu Wereld
gemeente.
De Verenigde Naties hebben in 2016 de 
periode van Millenniumdoelen afge
sloten en voor en volgende  periode tot 
2030 nieuwe doelen gesteld. In totaal 
zijn er 17 duurzame ontwikkelingsdoel
stellingen afgesproken om voor 2030 
waar te maken. 

Doelstellingen variërend van bestrijding van armoede en 
ziekte tot  verantwoorde consumptie en vrede en recht (zie 
www.helmond.nl, klik dan door naar bestuur, commissies en 
naar commissie internationale betrekkingen)
Het grote verschil met de periode van 2000 tot 2016 dat er 
een grote duurzaamheidsopdracht ligt en dat het niet alleen 
meer over ontwikkelingslanden gaat. Maar ook over ons in de 
westerse wereld.  
Duurzaamheid staat centraal.

De raadscommissie Internationale Betrekkingen (cie. IB)
heeft aan dit onderwerp aandacht besteed samen met 
de organisaties uit de stad die zich bezig houden met 
ontwikkelingssamenwerking en met hun koepel HelMondiaal.
De cie. IB heeft specifieke doelen uitgekozen als het gaat om hun 
bijdragen (de doelen onderwijs (4), water (6) en economie (8).
Daarnaast gaat de cie. IB samen met HelMondiaal extra 

inzetten op bewustwording in de stad met de focus op 
jongeren. Projecten met scholen om leerlingen te betrekken 
bij de duurzaamheid van onze samenleving.

Onder meer via de Stedenband Helmond – San Marcos, 
waar ik intensief bij ben betrokken, spreken we de jongere 
Helmonder aan, zoals bijvoorbeeld in het scholenproject 
van twee weken bij de Praktijkschool in 2016. Twee weken 
lang allerlei facetten van het leven in Nicaragua “beleven en 
ondervinden”. Een fijne methode om te werken aan de zo 
gewenste bewustwording, maar gelijk ook een beeld geven 
van wat we kunnen betekenen voor onze mede wereldburger 
verder weg.
2017 en 2018 zijn jaren waarin we de inwoners van de stad 
meer gaan vragen na te denken over een duurzamere wereld.

Jan van Aert, fractievoorzitter Helmond Aktief

Helmond Wereldgemeente

De opmaat naar de verkiezingen
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We hebben tijdens de workshop van 9 februari aandacht 
besteed aan het goed organiseren van de opslag van 
bestanden. Ook hebben we het gehad over het voorkomen 
van fouten tijdens de opslag van gegevens.

Een andere kwestie die veel vragen oproept, zijn de 
veranderingen met betrekking op de mail.
Heel veel mensen maken gebruik van Windows Live Mail. 
Echter, Microsoft heeft besloten met het onderhoud van 
dit programma per half januari 2017 te stoppen. Het gevolg 
hiervan is dat het programma nog wel werkt, maar dat de 
beveiliging niet meer betrouwbaar is. Dit biedt natuurlijk 
mooie kansen aan de hackers om in de mailsystemen in te 
breken. Vandaar het advies van Microsoft om gebruik te gaan 
maken van een ander programma.

En dan beginnen de problemen voor een aantal gebruikers. 
Wat is het beste alternatief, over naar een ander 
e-mailprogramma of gebruik gaan maken van webmail en hoe 
krijg ik mijn eigen gegevens het gemakkelijkst overgezet?
Ongeveer tegelijkertijd verrast ZIGGO haar klanten door 
het voorkeursprotocol voor het ontvangen van mail van 

POP te veranderen naar IMAP. Dit omdat IMAP veiliger is en 
beter aansluit bij de mobiele behoeften van de gebruikers. 
Mailberichten blijven nu op de server staan waardoor je met 
een tablet, smartphone of een computer altijd en overal 
toegang tot je e-mailberichten hebt.

We stellen het natuurlijk op prijs dat ZIGGO de technische 
ontwikkelingen nauwgezet volgt en ons up-to-date wil 
houden. Maar wij willen wel graag weten waarom en hoe 
deze aanpassing ingevoerd moet worden.

Daarom gaan we beide vragen uitgebreid behandelen en 
zullen we toelichten hoe het emailproces verloopt in onze 
volgende workshop,
Die plaats vindt op donderdag 9 maart 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
Alles over mailen

Géén Koersbal op woensdag 15 maart. In verband met de 
tweede kamer verkiezingen is er op deze ochtend géén koersbal.

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.

MoetNiks aankondigingen:
De laatste Winterwanding op dinsdag 21 maart. 
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. 
We houden nog even geheim waar we naar toe gaan, maar 
het belooft een mooie dagtocht te worden. Dus houd 16 mei 
vrij. In de volgende Gazet krijgt u hierover meer informatie.

Een mooi uitstapje
We gaan op bezoek naar een Anthuriumkwekerij en genieten 
van een kopje koffie en een stukje vlaai plus 
een rondleiding door de bloemenpracht. Hier 
zijn meer dan 25 soorten anthuriums (ook 
wel flamingoplanten) te bewonderen. Dit bij 
ons in de buurt en wel in Asten. Bij voldoende 
deelname (15 personen) is dit uitstapje 
gepland op 18 april a.s.

De kosten bedragen € 3,- p.p. voor leden van de wijkvereniging; 
niet-leden betalen € 5,- p.p.. Gaarne opgeven en betalen 
bij Jeanne, Rhulenhofweide 10. Je kunt een envelop met 
naam, telefoonnummer en geld afgeven tot en met 12 april 
2017. Wij rijden er op eigen gelegenheid naar toe. Nogmaals 
laten we ons verrassen bij Wijnen in Asten, Waardjesweg 9. 
Verzamelen om 13.45 uur op het parkeerterrein aldaar.  

Nieuwsblad voor Dierdonk8
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Carnaval in Parkzicht
Tweede klets en amusementsavond in Parkzicht groot succes!
Zaterdag 4 februari j.l. was het dan zover, de tweede editie van de  Dierdonkse klets 
en amusementsavond in Parkzicht. Het programma was op papier top maar wat 
zouden de bezoekers er van vinden? De kaartverkoop verliep voorspoedig en al snel 
waren de eerste 100 kaarten verkocht. 
In een nagenoeg uitverkochte zaal werd het publiek om 20.15 uur welkom geheten 
door spreekstalmeester John en werd de avond geopend met een optreden van 
Dierdonks nieuwste zangduo Millody die hun schlager ten gehore brachten. 
De sfeer zat er al direct goed in zodat de groep Applaus zonder moeite aan hun 
optreden kon beginnen. Met name hun lied over het hebben van een plantage in 
de garage waarmee goed geld verdiend kon worden sloeg erg aan bij het publiek, 
dat uit volle borst meezong. Applaus kon het podium niet verlaten voordat ze een 
toegift gegeven hadden. 
Hierna kwam de eerste kletser van de avond in de ton, Rien van Geneugten kwam 
vertellen over zijn belevenissen als Jan de carnavalsman. Hij kreeg de lachers op 
zijn hand met de vele anekdotes die de revue passeerden. Vervolgens beklom het 
duo Dè kenne wai ôk het podium om twee schlagers uit hun inmiddels behoorlijke 

 

repertoire ten gehore te brengen. Met 
hun nieuwste schlager ‘ne polonaise ken 
gin kwoad’ kregen ze zelfs het grootste 
gedeelte van het publiek op de vloer. 
Daarna betrad de amusementsgroep 
Kuub het podium. Op het moment dat 
zij de sfeer in de zaal proefden besloten 
ze ter plekke hun programma aan te 
passen en werd aan de organisatie 
medegedeeld dat hun optreden wat 
zou uitlopen. Zij speelden de zaal 
werkelijk plat. Toen echter bleek dat de 
buurvrouw van een aanwezige dame 
die als Heidi aangesproken werd, ook 
daadwerkelijk Heidi bleek te heten was 
de hilariteit compleet. Het dak ging 
eraf. Ook Kuub kon de zaal niet zonder 
een toegift verlaten. De tweede kletser 
van de avond, Brabants kampioen 
Hans Keeris ging als Remi Fasol dun 
Bloasmuzikant de uitdaging aan om het 
niveau van Kuub te evenaren en slaagde 
hierin met vlag en wimpel. Met name 
zijn woordspelingen waren van een 
bijzonder hoog amusements gehalte wat 
het publiek zeer waardeerde en hem 
hiervoor luidkeels toezong  met “Wat 
een spreker is die man”. Als laatste act 
van de avond stond Striepke Veur op het 
programma. Ondanks hun jarenlange 
ervaring moesten zij alle zeilen bijzetten 
om een waardige afsluiter van avond 
te worden. Natuurlijk was hun dit wel 
toevertrouwd en deden René en Mario, 
op de piano vergezeld door Bram, er 
gewoon nog een schepje bovenop en 
stegen zij tot grote hoogte. 
Ruim een half uur later dan gepland 
kwam een einde aan deze fantastische 
avond maar niemand die daar moeite 
mee had. De complimenten van de 
bezoekers waren niet van de lucht wat 
de organisatie sterkte in hun mening dat 
er wel degelijk behoefte is aan carnaval 
in Dierdonk. Deze mooie avond was de 
veelbelovende start van carnaval 2017 
waarvan u het programma heirnaast 
kunt lezen. Zet u de datum van 27 
januari 2018 maar alvast in uw agenda 
want dan vind de derde editie van de 
Dierdonkse klets en amusementsavond 
plaats.

Hans van Rijt, Voorzitter Parkzicht
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Slingermarkt Koningsdag

Dierdonkdagen 8-9-10 september 2017

Sinds eind 2016 is het Helmonds Oranje Comité al weer actief 
om van Koningsdag 2017 een mooi feest te maken. Naast 
veel verschillende activiteiten en muzikalen intermezzo’s 
zal ook de Slingermarkt weer in het centrum van Helmond 
te vinden zijn. Kramen voor deze Slingermarkt kunnen 
gereserveerd worden door het contactformulier op de 
website van het oranje comité in te vullen. Kijk hiervoor op 
http://oranjecomitehelmond.nl/contact/ en kies voor de optie 
Slingermarkt. Wij zorgen dan voor de juiste afhandeling van 
uw aanmelding.
Daarnaast hebben we ook dit jaar kosteloos kramen 
beschikbaar voor verenigingen die zich willen presenteren op 
deze leuke en feestelijke dag. Ook voor deze kramen kan het 
contactformulier worden ingevuld, maar wacht niet te lang, 
want er zijn slecht een beperkt aantal kramen beschikbaar.

Beste Wijkbewoners,
Zoals sommige van jullie misschien al hebben gehoord, zijn 
wij met een aantal enthousiaste wijkbewoners begonnen 
met een nieuwe opzet te maken om de dierdonkdagen nieuw 
leven in te blazen. 
De dierdonkdagen, de jaarlijkse sport, spel, buurtfeest voor 
alle wijkbewoners.
Door middel van een enquête die de kinderen van de 
basisschool hebben ontvangen en ook diverse medebewoners 
hebben we gekeken waar jullie interesses liggen om deze 
dagen in te vullen. 
We zijn tot de volgende invulling gekomen:
• Dierdonk got’s Talent
• Voetbal – Jeu de Boule – Hardlopen – Darten – Schminken 

voor de allerkleinste
• Zeskamp voor jeugd en volwassenen
• Feestavond op de vertrouwde locatie in een feesttent met 

DJ of Band

We willen ook graag een aantal kraampjes neerzetten waar 
men zich kan promoten mits hier genoeg animo voor is.
We hopen in ieder geval op een grote opkomst op 8-9-10 
september zodat we er met alle wijkbewoners een gezellig 
weekend van kunnen maken, wij als organisatie hebben er in 
ieder geval veel zin in!
We zullen jullie op de hoogte houden van verdere 
ontwikkelingen in de Gazet en tevens zullen wij alle informatie 
delen op onze facebook site: dierdonkdagen
Mochten jullie vragen hebben over deze  dan kunnen jullie 
contact opnemen met:

Hans van Rijt: 0492-559897
Igor Maas: 06-13157777
Karin v.d. Elzen: 06-38542665
Jolande v.d. Looverbosch: 06-18049971
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Een weekeinde met slecht weer en 
enorm veel zin om eropuit te gaan om 
te fotograferen.
Dan maar thuis blijven, met een bakkie 
koffie, achter een groot raam.
Dat laatste is leuk voor het uitzicht 
maar niet altijd handig want vogels zien 
je zitten. Zo zag ik een aantal keer de 
groene specht naderen maar zag hij mij 
ook en weg was hij weer.

Mijn eerste tip is dus om toch enigszins 
verdekt opgesteld te gaan zitten als dit 
mogelijk is. En probeer pottekijkers op 
afstand te houden !
Om de vogels te lokken is voeren 
noodzakelijk.  Je kunt dit het best al wat 
langer van te voren doen, dit kan het 

hele jaar door, als je er zeker van wilt 
zijn dat er vogels in je tuin komen.

Wat voor voer?
De meeste dierenwinkels en tuincentra 
verkopen wel voer en aanverwanten 
voor de tuinvogels. Strooivoer, pinda’s 
en pindakaas. Neem geen pindakaas 
mee uit de supermarkt want het zout 
dat daar in zit is heel slecht voor vogels.

Pinda’s kun je het best geven vanuit een 
netje of pindasilo. Losse pinda’s zijn te 
groot voor kleine vogeltjes en we willen 
geen dode vogel tjes natuurlijk!
Ook de bekende pinda slingers kun 
je beter niet nemen want zeker in de 
winter kost het de vogels te veel energie 
om deze open te maken.

Wil je het zeker weten dat je goed 
voer aanschaft dan kun je dit het best 
bestellen bij de Vogelbescherming.
(www.vogelbescherming.nl)

Water
Een schaal met water doet het ook 
goed. Naast dat de vogels dan kunnen 
drinken nemen ze ook geregeld een bad 
wat ook leuk is voor op de foto.
Ook in de winter kun je water blijven 
geven. Mocht het vriezen kun je het 
water steeds vervangen met een beetje 
lauw water tegen het bevriezen.

Vogels fotograferen in de tuin

Roodborst

Koolmees 

Huismus

Pimpelmees

Roodborst

Kuifmees
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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

WASMACHINE
• energieklasse A+++ 
• inhoud 9 kg. 
•  1400 toeren, regelbaar 
•  display met resttijdindicatie en 

startuitstel  
•  koolborstelloze motor; zeer stil en 
  10 jaar garantie 
• vlekkenautomaat 
• volledige waterbeveiliging 
• WAW28592NL

Al 90 jaar uw vertrouwde 
witgoedspecialist

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

Made in Germany

8592NL

799,-
   euro      

899,-  

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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De talentenweken zijn alweer voorbij 
als deze editie van de Gazet op de 
mat valt. Twee weken waarin de 
talenten van de kinderen (en ook van 
de leerkrachten) eens extra in het 
zonnetje werden gezet. Aan het eind 
van deze twee weken presenteerde 
iedere groep zich in de aula, waar veel 
talenten op allerlei manieren de revue 
pas seerden. 
Op donderdagmiddag 9 febru ari gaven 
de leerkrachten talenten workshops, 
waar de kinderen deel aan konden 
ne men, een bruisende middag. Een 
groep je razende reporters trok door de 
school om hier verslag van te doen.

Talentenmiddag 
Door Tom en Quinten groep 8C

De kinderen zijn bij tekenen geïnspireerd 
door Romero Britto, een soort mozaïek. 
Je maakt dan een vorm en tekent er dan 
ruitjes in. Ook bij muziek waren ze druk 
bezig ze maakten dan muziek met Boom 
Whackers de kinderen maakten dan 
zelf een melodie. Er zijn ook kinderen 
die liever spelletjes spelen, ze spelen 
bijvoorbeeld met lego, kliks en houten 
blokjes. De kinderen van groep 3/4 bij 
Engels kunnen al tot 10 tellen in het 
Engels. Andere kinderen van groep 3/4 
gaan rennen om het meer buiten, bij 
een fluitje moet je star jumps maken. 
Bouwen met erwten was ook leuk ze 
gingen dan bouwwerken maken met 
behulp van prikkers en erwten. Bij 
meester Pieter waren ze bezig met 
muziek zingen en natuurlijk speelde 
meester Pieter gitaar. En bij juf Wendy 
waren ze aan het Keezen.

Talentenworkshops bij groep 1-2
Door Brennan groep 8b

Schilderen: Juffrouw Suzan deed het 
schilderen met de kleuters. Juffrouw 
Maxime en juffrouw Lotte hielpen 
juffrouw Suzan. De kleuters wilden 
voor al regenbogen en bloemen schil de
ren. Juf Suzan zei met een lach op haar 
gezicht: “Dit is mijn hobby en dus de 
reden dat ik dit doe.” De kleuters (en ik 
ook een beetje) vonden het heel leuk.
Bouwen: Juffrouw Sophie’s talent is 
wel een heel apart talent. Ze vindt het 
namelijk leuk om kinderen te ZIEN 
bouwen. Er was ook iemand die juffrouw 
Sophie kwam helpen. Tussen al die 
jongens zat ook 1 meisje. De kinderen 
vonden het heel leuk om te doen.
Gymmen spelletjesgym: Juffrouw 
Yvon ne gaf de kinderen van groep 12 
gymles. Er waren 5 verschillende onder
delen. Een ervan was de rusthoek. De 
kinderen werden in groepjes ver deeld 
en gingen om de paar minuten wisselen. 
De juf vindt gymmen en gymles geven 
superleuk samen met de kinderen.
Poppenkast: Juffrouw Marjolein deed 
poppenkast. En daar ging ze eerst even 
een liedje zingen en toen ging ze be
gin nen met de poppenkast. Juffrouw 
Marjolein verzint graag verhalen.
Toneel: Juffrouw Irene deed toneel in de 
klas van groep 12B. De kinderen deden 
eerst mensen na (zoals een oude man 
nadoen). Daarna hebben ze verdrietige 
gezichten maar blije gezichten nage
daan. Hierna gingen ze dieren nadoen. 
Op het allerlaatste gingen ze een toneel
stukje nadoen dat over een hondje ging.

Talenten in de school
Door Lukas en Willem groep 8b

Dichten bij juffrouw Rachel: Dichten is 
met woorden die rijmen op elkaar. Ze 
maken een klein stukje en dan werken 
ze het uit tot een rijmpje. 
Programmeerlab bij juffrouw Maaike: 
Sinds een korte tijd hebben wij het pro
grammeerlab, wij doen allemaal leu
ke experimenten met robots lego en 
ande re apparaten. Je hebt ook ‘Lego we 
do’ dan maak je met lego motortjes en 
allemaal leuke dingetjes.
Boomwhackers bij juffrouw Suzan: 
Boomw hackers zijn buizen waar gelui
den uitkomen als je ergens op slaat dan 

krijg je een harde doingggg.
Een 3d hand maken bij juffrouw Ine: Het 
is heel leuk want je tekent je eigen hand 
over en dan maak je een 3d effect over 
je hand.

Armbandjes maken met juffrouw 
Silvia: Het is leuk want je kunt je eigen 
armbandje maken en dan kun je je eigen 
armbandjes ook dragen.
Engelse les bij juffrouw Marli: De 
kinderen leren Engels op een leuke 
manier. Ze moeten de cijfers met de 
woorden linken.
Dramales bij juffrouw Claudia: Het zijn 
kleine acts die ze moeten uitvoeren, 
bijvoorbeeld dat ze in een winkel zijn en 
dan moeten ze iets kopen.
Hardlopen met juffrouw Sanne: Ze 
gingen eerst even opwarmen en daarna 
gingen ze rondrennen
Het zag er heel leuk uit.
Zingen met meester Pieter: Meester 
Pieter speelde liedjes op de gitaar. Het 
was heel leuk en het waren leuke liedjes

Basisschool Dierdonk, talentvol
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Ademwortels; Een ademwortel is een 
door de wortels gevormd kegelvormig 
orgaan dat boven de grond of het water 
uitsteekt, waardoor planten die in het 
water staan kunnen beschikken over 
lucht

De mangrovesoort (Sonneratia apetala) met 
talrijke ademwortels. 

Moerascypres (Taxodium distichum) Heeft 
een soort tenen die vanuit het water 
omhoog groeien. De enige boom die lucht- 
ademwortels in ons klimaat maakt

Adventiefwortels; Stengels, stengel-
stukjes, bladeren en bladstukjes kun-
nen onder bepaalde omstandigheden 
wortels maken. Deze wortels heten 
adventiefwortels. Bijwortels zijn ook 
adventiefwortels, evenals hechtwortels 
die (zoals bij de klimop) enkel uit de 
stengel ontstaan en zorgen voor hech-
ting aan het oppervlak waaraan de plant 
zich vasthecht. 
Hechtwortels van een Klimop (Hedera helix).

Hechtwortels van 
de Wilde wingerd 
(Parthenocissus)

Luchtwortels; Sommige plantensoorten 
kunnen op de knopen van de stengel 
luchtwortels maken, die zeer lang kun-
nen worden. Als deze wortels de grond 
raken, groeien ze verder de grond in. 

Heilige boom(Goa boom) India Banyanboom 

(Ficus benghalensis) Florida VS het is een van  
‘s werelds  grootste bomen

Plankwortels; 
Plankwortels zijn 
wortels die stervor-
mig, bovengronds 
onderaan een boom 
zitten en deze meer 
stevigheid geven. Ze komen vooral voor 
bij bomen in het tropische regenwoud. 
Ook de in Europa voorkomende Flad-
deriep (Ulmus laevis) kan plankwortels 
vormen. De vorm doet enigszins aan de 
vorm van planken denken.    
Een wel heel bijzondere boom in Paler-
mo (park Villa Garibaldi) op het eiland Si-
cilië is de Vijgenboom (Ficus macrophyl-
la) met zowel lucht- als plankwortels. De 
boom van de eenwording van Italië 1861.

Stekels; Deze zijn ontstaan uit adventief
wortels, waarvan de wortel top en het 
wortelmutsje ver vangen zijn door een 
scherpe punt.

Valse christusdoorn (Gleditsia triacanthos)
De Zijde en katoen-boom of Kapokboom, 
(Gossampinus Malabarica) 

Je kunt de boom in !!!!!!!

De tweede Boeddistische grondregel is 
“การประพฤต ผิ ดิในกาม“ of “gaan bprà-
prít pìt nai gaam“ wat zoveel betekend 
als “geen buitenechtelijke seksuele 
lusten/activiteiten hebben“.... of anders

Samenstelling Fried van Rijt

Hoe komen de wortels van de bomen aan 
hun lucht ? Via……..

luchtwortels        plankwortels
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Ongeoorloofd vakantie opnemen …
… een dringende reden 
voor ontslag op staande 
voet?

Bij de werkgever in deze zaak geldt als 
be drijfsregel dat voor het opnemen 
van verlof van meer dan twee dagen 
een werknemer toestemming moeten 
krij gen van zowel de afdelingschef als 
van de bedrijfsleider. De werknemer in 
deze zaak heeft aan de hand van een 
verlofbriefje een verlofaanvraag inge
diend om op vakantie te kunnen gaan 
naar Spanje. De werknemer heeft verlof 
aangevraagd voor 17 vrije werkdagen. 
De verlofaanvraag is voor akkoord 
getekend door de af delings chef, maar 
de verlofaanvraag is schriftelijk afge
wezen door de bedrijfsleider. De 
bedrijfsleider heeft aan de werknemer 
zowel mondeling als schriftelijk aan ge
geven dat door enorm drukke werk
zaamheden de verlofaanvraag voor die 
periode niet goedgekeurd kan worden 
en dat wanneer de werknemer toch 
tijdens die periode op vakantie gaat dit 
kan leiden tot een beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst. De werknemer 
is later toch op vakantie gegaan naar 
Spanje tijdens de door hem verzochte 
vrije werkdagen. De werkgever heeft 
de werknemer vervolgens op staande 
voet ontslagen. De werknemer heeft de 
kantonrechter o.a. verzocht het ontslag 
op staande voet te vernietigen. De 
kantonrechter heeft geoordeeld dat het 
ontslag op staande voet rechtsgeldig is 
en dat het ontslag op staande voet niet 
vernietigd zal worden, dus het ontslag 
terecht verleend is. 

In de wet staat vermeld dat zowel 
een werkgever als een werknemer de 
arbeidsovereenkomst per direct op 
grond van een dringende reden op 
mag zeggen en deze opzegging moet 
ook direct worden medegedeeld  aan 
de wederpartij. Op grond van de wet 
worden voor de werkgever als dringende 
redenen beschouwd zodanige daden, 
eigenschappen of gedragingen van 
de werknemer dat van de werkgever 
redelijkerwijze niet gevergd kan worden 
de arbeidsovereenkomst te laten voort
duren. Relevant daarbij zijn aard en 
duur van de dienstbetrekking, de wij ze 
waarop de werknemer zijn werk heeft 
vervuld en ook de persoonlijke omstan
dig heden van de werknemer. 

Er wordt in de rechtspraak niet snel 
aangenomen dat er sprake is van een 
dringende reden om een arbeids over
eenkomst per direct te beëindi gen. Bij 
de beoordeling van de rechts geldig heid 
van een ontslag op staande voet dient 
de kantonrechter alle omstandigheden 
van het geval in aanmerking te nemen. 
De kanton rechter moet hierbij de aard 
en ernst van de aangevoerde dringende 
reden afwegen tegen de door de werk
nemer aangevoerde persoonlijke om
stan dig heden. 

In deze zaak heeft de kantonrechter 
echter geoordeeld dat het hier om
schre ven gedrag van de werknemer 
zodanig ernstig is dat dit kan worden 
aangemerkt als een dringende reden 
voor een ontslag op staande voet. De 
kantonrechter heeft het de werknemer 

niet alleen aangerekend dat hij zonder 
toestemming van de werkgever op 
vakan tie is gegaan, maar ook dat hij 
er blijk van heeft gegeven zich niets 
aan te trekken van de bedrijfsregels 
van zijn werkgever en daarbij de door 
de bedrijfsleider gegeven schriftelijke 
waarschuwing totaal te negeren. De 
kantonrechter heeft geoordeeld dat de 
werknemer ten onrechte geen rekening 
heeft gehouden met de normale ge zags
verhouding zoals die heeft te gel den 
tussen een werkgever en een werk
nemer. Het ontslag op staande voet is 
dus in stand gebleven.

Het is voor een werknemer dus aan 
te raden om niet zomaar zonder toe
stemming van de werkgever vrije dagen 
op te nemen. Dit dient een werknemer 
al helemaal niet te doen wanneer een 
werkgever heel duidelijk aangeeft geen 
toestemming te verlenen voor de vrije 
dagen en de werknemer schriftelijk 
erop wijst dat een beëindiging van 
de arbeidsovereenkomst daarvan de 
consequentie kan zijn. 

Mw. mr. M. (Marjolein) Ummels
Arbeidsrechtspecialist

Als advocaat verbonden aan De Rijk Van 
de Westerlo Advocaten te Helmond

Carnavalsrikken op 28 februari
Rikclub “De Gouden Leeuw” Bakel, organiseert
op dinsdag 28 februari 2016 weer de carnavals-rikmiddag.

Aanvang: 14.30  bij Gasterij “De Gouden Leeuw”in Bakel
Kosten:  €  7,50 inclusief 1 kop huisgemaakte erwtensoep.
Ook zijn er prijzen voor iedereen.

U dient te betalen bij inschrijving. Dit kan bij:
 Jo Brouwers, Dorpsstraat 20, Bakel 
 tel: 0492341251
of
 Gasterij De Gouden Leeuw, 
 St. Wilbertsplein 1, Bakel
 tel: 0492342200

Er kunnen maximaal 60 personen deelnemen. Dus vol=vol
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MONDELINGE TAXATIE
NO CURE NO PAY
GEEN VERKOOP, GEEN KOSTEN

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
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Mieke is al heel vroeg wakker want 
vandaag vieren ze op school carnaval. 
Ze heeft heel lang nagedacht over hoe 
ze verkleed zal gaan. Eerst wilde ze als 
danseresje. Daarna dacht ze dat een 
prinsesje veel leuker zou zijn. Maar ze 
gaat vandaag verkleed als zeerover. 
Haar nichtje Margje heeft het bedacht. 
‘Dan zijn we twee zeerovers,’ zei Margje. 
‘Dat is hartstikke spannend’. Mama 
heeft haar kleren al klaargelegd. Een 
zwarte broek met allemaal gekleurde 
lapjes erop. Een gestreept T-shirt, een 
rode doek voor op haar hoofd en een 
zwarte lapje om voor haar ene oog te 
doen. Ze trekt gauw de spullen aan en 
gaat naar Wouter. Die is al wakker en 
speelt met zijn lego. ‘Waarom heb jij 
een zwart oog?’ vraagt hij. ‘Ik ben een 
zeerover,’ zegt Mieke. ‘Voor de carnaval 
op school.’ ‘Dat wil ik ook.’ ‘Jij zit nog 
niet in de kleutergroep,’ zegt Mieke. ‘Ik 
wil het ook.’ ‘Dat kan niet.’ Wouter gooit 
een legoblokje naar Mieke. ‘Stomme 
zeerover!’ roept hij en hij begint te 
huilen. 

‘Huilebalk!’ roept Mieke. ‘Ik ben 
geen balk’, roept Wouter. ‘Ik ben een 
zeerover.’ Mama komt kijken. ‘Wat is 
hier aan de hand?’ Mieke vertelt dat 
Wouter boos is omdat hij niet mee mag 
naar school. ‘Dat kan wel hoor,’ zegt 
mamma. ‘Vanmiddag mogen alle vaders 
en moeders komen kijken naar het 
carnaval op school. En dan mag Wouter 
ook mee.’ 
‘Hoi hoi hoi!’ roept Wouter en hij danst 
door de kamer. ‘Kom, zegt mama, ‘dan 
gaan we ontbijten.’ Mieke rent naar 
beneden. Ze wil heel vlug eten en dan 
naar school. Naar het carnaval!. 

Margje komt haar ophalen. Als twee 
echte zeerovers stappen ze door de 
straat. Ineens horen ze achter zich een 
stem. Het is Frankje die ook bij hen in 
de groep zit. ‘Stomme zeerovers!’ roept 
hij boos. Mieke en Margje kijken om en 
… daar staat nog een zeerover. ‘Leuk,’ 
zegt Mieke, ‘nou zijn er drie zeerovers.’ 

‘Stom,’ zegt Frankje. ‘Meisjes kunnen 
geen zeerovers zijn.’ ‘Wel waar,’ roept 
Margje. ‘Je hebt ook meisjeszeerovers.’ 
‘Niet waar. Meisjes zijn slap!’ Frankje 
geeft Mieke een harde zet. Die valt 
op de grond en begint te huilen, Nu 
wordt Margje heel erg boos. Ze geeft 
Frankje een duw en die valt ook op 
de grond. Margje gaat meteen boven 
op hem zitten en roept: ‘Geef je over, 
stomme zeerover!’ Mieke lacht en 
huilt nu tegelijk. ‘Dat rijmt,’ zegt ze. 
Margje roept nog een keer: ‘Geef je 
over, stomme zeerover!’ Ze hopst een 
paar keer op en neer boven op Frankje. 
‘Au au!’ schreeuwt hij. ‘Nou?’ vraagt 
Margje. ‘Zijn we die zeerovers of niet?’ 
‘Ja ja,’ zegt Frankje, want hij vindt 
Margje wel een beetje zwaar worden. 

Even later stormen drie zeerovers de 
school in. Er is geen kind te zien maar 
er zijn wel een heleboel clowns, beren, 
boeven, danseresjes, koks en boeren en 
boerinnen. 

De juffies en meesters zijn ook allemaal 
verkleed. Juffie Marian is ineens een 
oude heks. Ze heeft een puntneus en op 
haar hoofd draagt ze een rode pruik en 
een heksenhoed. In de groep van Mieke 
gaan ze toneelstukjes bedenken voor 
het feest van vanmiddag. En ze leren 
een nieuw liedje over carnaval. 

Vandaag zijn alle kinderen 
thuis gebleven,

Vandaag zijn wij een school vol 
dolle pret.

Er wordt vandaag hier ook geen 
les gegeven,

De hele school wordt op z’n kop gezet.
Vandaag zijn er wel tien mooie 

prinsessen,
Zes beren, twaalf rovers en een kok.
En kijk eens naar die lieve prinsessen
En de meester in een rare rode rok.

Vandaag gaan we keten met z’n allen,

Vandaag wordt het een heel 
groot beestenfeest.

We gaan vandaag lekker carnavallen
En zingen morgen: ‘Het is mooi 

geweest.’
  
‘s Middags is het zover. De grote zaal 
van de school is prachtig versierd met 
ballonnen en slingers. De kinderen en 
de meesters en de juffen springen in 
het rond. De vaders en moeders zijn nu 
ook verkleed op school. De vader van 
Mieke heeft een gekke jas aan en een 
grote strik in zijn haar. Haar moeder 
heeft twee konijne-oren op haar hoofd. 
Wouter zit op de arm van papa. Hij ziet 
eruit als een gevaarlijke zeerover. Maar 
de zeerover is helemaal niet gevaarlijk. 
Hij kijkt een beetje bang. Hij ziet al die 
verklede kinderen en de meesters en 
juffen die zo raar doen. Dan begint 
zeerover Wouter ineens hard te huilen. 
Hij stopt zijn hoofd onder de grond de 
grote strik van papa. Juffie Marian komt 
naar hem toe. ‘Ben je bang, Wouter?’ 
vraagt ze. Wouter kijkt op en ziet het 
gezicht van een heks. Nu moet hij nog 
veel harder huilen. ‘Dat is juffie Marian,’ 
zegt mama. ‘Ga weg, stomme heks!’ 
roept Wouter. Juffie Marian doet haar 
neus af en haalt de hoed en de pruik van 
haar hoofd. ‘Zie je wel,’ zegt papa. De 
directeur van de school komt ook even 
kijken. Hij heeft een rare jurk aan en een 
hoedje op. ‘Dat is meester Harm,’ zegt 
mama lachend. 
Wouter kijkt weer en meester Harm 
trekt een gekke bek. Nu moet Wouter 
ook lachen. Ze springen en hossen en 
zingen wel tien keer het carnavalslied. 
Zelfs Wouter danst mee op de arm van 
pappa. Als ze na het feest naar huis 
lopen, zingt Wouter het lied nog een 
keer. 

‘We gaan kalevallen, we gaan 
kalevallen.

Het is mooi geweest. Ik ben een 
groot beest.’

Uit: Nog een nachtje slapen door Jaques Vriens en

Dagmar Stam.Uitgeverij Van Holkema & Warendorf

Vandaag zijn alle kinderen thuis gebleven 
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Doodles gifts op www.yoursurprise.nl      Doodles wenskaarten op www.greetz.nl.

       Oplossingen op pag 29.
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ShowTwirl “Infinity”

Dansgroep “Infinity” is een jonge hippe dansgroep waarbij 
verschillende dansstijlen als streetdance, hiphop en showdans 
aan bod komen. 

Voor leeftijdsgroepen en trainingstijden kunt u terecht op 
onze site: www.musissacrumbakel.nl of mail naar 
infinity@musissacrumbakel.nl.  

Kom gerust eens kijken en lekker meedoen in de Musis Sacrum 
Hal, Beekakker 13a Bakel.

Zoek jij een sport met uitdaging en dans? Kom dan eens kijken 
bij onze twirlgroep. Dansen op verschillende moderne muziek 
icm een baton. Een leuke uitdaging om daar trucs mee te leren 
en die te combineren met dans. 

Kom kijken en laat je verassen wat we nu echt met zo’n “stok” 
doen!!! 

De eerste 4 lessen zijn gratis.  

ACTIE VAN DE MAAND

JASNO shutters

GRATIS

gemeten en 

geplaatst

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

Wilt u weten hoe het met uw gezondheid gesteld is?

Reserveer dan nu een check-up met de BODYSCAN

voor o.a. vitaminen, afvalsto�en, energieniveau,

bacteriën en diverse lichaamssystemen.
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De hobby van … Antoinette Maas 
We interviewen dit jaar de fractie
voorzitters van de ons vertegen woor
di gende Helmondse politieke partijen 
in de gemeenteraad. Deze maand 
de fractievoorzitter van GroenLinks, 
Antoinette Maas.

De fractie
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 
2014 werd GroenLinks met twee ze
tels verkozen in de Helmondse raad. 
Antoinette en Mohammed Chmourra 
vul len deze zetels. Ondersteuning is 
er van twee burgercommissieleden: 
Thomas Tuerlings en Ruud Verhoeven. 
Antoinette werd na haar lijsttrekkersrol 
verkozen tot fractievoorzitter.
Antoinette werd lid van GroenLinks 
toen deze partij op het dieptepunt van 
zijn populariteit zat, in 2011, de tijd 
van Jolande Sap, “omdat de partij juist 
toen wel steun kon gebruiken”, zegt 
Antoinette. Wat een verschil met nu… 
met Jesse Klaver als leider en hoop
gevend voorbeeld voor veel linkse en 
groene kiezers… 

Coalitiepartij
Een aantal maanden vóór de gemeente
raadsverkiezingen werd zij benaderd 
met de vraag om voor GroenLinks poli
tiek actief te worden. Ze werd, zon der 
politieke ervaring, meteen gekozen tot 
lijstt rekker en daarna dus benoemd tot 
fractievoorzitter. Antoinette ver klaart: 
“Ik had aan de zijlijn kunnen blijven 
toekijken, maar koos voor een sprong 
in het diepe. Nu kreeg ik de kans om 
de idealen van GroenLinks in onze stad 
te vertegenwoordigen.” En tot veler 
ver bazing trad GroenLinks, als toch 
kleine partij, toe tot de “regen boog
coa litie”. De jonge, zeer getalenteerde 
Paul Smeulders maakte de overstap van 
fractie voorzitter in de Staten naar een 
wet houderschap van 0,6 Fte. De nieuwe 
rol van coalitiepartij voor GroenLinks 
was geboren.

Politiek als hobby
Nog voordat ik bij haar binnen ben roept 
Antoinette me toe: “Ik heb helemaal 
geen tijd voor hobby’s, politiek is mijn 
hobby! Maar wel een serieuze.” Ik 
snap dat helemaal. Politiek eist veel 
van je tijd. Gemeenteraadswerk is een 
nevenfunctie die je alleen maar goed 
kunt doen als je er ook voldoening 
uit kunt halen. Echter in de loop van 

het gesprek blijkt dat Antoinette haar 
spaarzame vrije tijd ook graag fietsend 
en zoveel mogelijk met haar kinderen 
doorbrengt. 

Samengesteld gezin
In het gezin van Antoinette zijn er zes 
kinderen. Van drie kinderen is zij de bio
logische moeder, de drie andere zijn van 
haar partner. En al is het ook wel eens 
moeilijk met een samen ge steld gezin 
waarin veel pubers de sfeer bepalen, ze 
geniet van al deze kin deren, de vrienden 
die zij meenemen (en die vaak blijven 
eten) en van de vaar dig heden waarvan 
de kinderen zich meester maken. Koken 
bijvoorbeeld, een kunst die de kinderen 
volgens haar veel beter verstaan dan 
zijzelf. Druk of niet: “Het is erg gezellig 
om met zovelen samen te eten, daar 
maken we gewoon tijd voor.”

Fietsen
Haar dagelijks werk doet Antoinette 
op ver schillende scholen in Eindhoven. 
Sinds zij een elektrische fiets heeft, legt 
ze de afstand van zo’n 12 tot 18 km in 
het voor jaar, zomer en vroege najaar 
het lief ste af op de fiets. “Het is prettig 
om te fietsen, milieuvriendelijk en ik kan 
zo gemakkelijk mijn hoofd leeg maken. 
Het is bovendien praktisch. Als fietser 
merk je in de praktijk wat er schort aan 
de fiets infrastructuur.” Brede fietspaden 
bij voor beeld voor de verschillende ge
brui kers: naast elkaar fietsende jon ge
ren, scooterrijders, ouders met fietsen de 
kin deren, scootmobiel gebruikers, etc. 
Fietsen is ze steeds meer gaan waar
de ren. Langere afstanden fietsen werd 
steeds leuker en van woonwerk fietser 
werd fietsen een hobby. In de duinen 
langs de kust fietsen vindt ze heerlijk! 
Haar wens is om in de toekomst met 
haar man een lange fietstocht te gaan 
maken, bijvoorbeeld langs de Oostzee.

Toekomstig wethouder? 
Voor Antoinette was het best span nend, 
zonder ervaring raadslid en fractie
voorzitter worden, in een coalitie rol 
debatten voeren… Ze is dan ook blij 
dat ze kan terugvallen op een erg leuke 
groep GroenLinksers. “Het is een fijne 
club mensen. Mensen met kennis over 
de stad en betrokken bij de inwoners.  
Het gaat onderling erg goed, ook de 
samenwerking met Paul gaat super. Het 
is gewoon een prettig persoon”, zegt ze. 

“We gaan hem zeker missen in Helmond 
als hij inderdaad verkozen wordt in de 
Tweede Kamer bij de verkiezingen van 
15 maart, maar Nederland krijgt er dan 
wel een fantastisch Kamerlid bij!”.
Mocht dat inderdaad gebeuren dan is 
het de bedoeling dat Antoinette zijn 
taken in Helmond één op één over
neemt. Ze realiseert zich dat het een 
zwa re taak is, maar ze heeft met haar 
raads ervaring en brede werkervaring 
hier wel vertrouwen in. En ze kan leunen 
op haar partij en achterban thuis. Haar 
“groene” man en zoon en ”linkse” doch
ter houden haar graag scherp.

Samendoen
De motivatie van Antoinette zit in haar 
bezorgdheid over de toekomst van onze 
planeet. Ze verwoordt het als volgt: 
“Ik vind het een doodenge gedachte 
dat de aarde over vijftig jaar wel eens 
zó ver vuild kan zijn dat deze voor onze 
kin deren niet meer leefbaar is. Er gaat 
rigoureus iets fout en ik wil graag een 
flinke steen bijdragen om dit te helpen 
keren.” 
In de gemeentepolitiek gaat het, veel 
meer dan landelijk, om het samendoen. 
“We hebben maar te dealen met het
geen in de landelijke politiek wordt be
slo ten.” De regenboogcoalitie (SP, CDA, 
VVD, GroenLinks met gedoogsteun van 
Helmond Aktief) moet vanuit zeer ver
schillende ideologieën samenwerken 
maar heeft van “samen” het motto 
ge maakt. Antoinette heeft in veel ver
schil lende organisaties gewerkt en de 
inzichten die het haar opleverde kan 
zij, zogezegd, goed gebruiken om de 
vertaalslag naar de politiek te maken. 

Dank Antoinette voor je openhartigheid 
en sterkte bij wat er op je pad zal 
komen! 

Mirjam van der Pijl
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Helmond

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

www.ruyssenaars-vdbroek.nl

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

• Fysiotherapie
• Manueeltherapie
• Sportfysiotherapie
•  Orthopedische

Revalidatie
• Oedeemtherapie
• Dry Needling

Fysiotherapie
•  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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Elke woensdagmiddag “inloop” in 
Parkzicht van 14.00 tot 17.00 uur.
Iedereen is van harte welkom.
Men kan dan gewoon wat praten met 
elkaar, een spelletje doen of datgene 
wat men leuk vindt om te doen (b.v. 
eigen hobby uitvoeren).

Iedere 1e woensdagmiddag van de 
maand wordt er door een aantal men
sen gekaart en we proberen iedere 2e 
woensdagmiddag van de maand iets 
creatiefs te doen (voor wie dat leuk 
vindt). 

Zo hebben we b.v. al bloemschikken, 
een sieraad van klei gemaakt, een 

papieren servettenbloem gevouwen 
e.d. Alle ideeën zijn welkom!

Ook is er de gelegenheid om boeken te 
lenen.

Kortom: kom achter die huisdeur uit, 
overwin je drempelvrees en kom gezellig 
op woensdagmiddag naar Parkzicht!

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

• De Jeugddisco voor onze jongere 
wijkbewoners.

• Moet Niks, de vereniging voor 
de oudere wijkbewoners die 
regelmatig uitstapjes organiseert 
en ook de oudere wijkbewoners bij
spijkert mid dels de Computerclub

• Toneelgroep Maskerade, die in 
2016 acht prachtige opvoeringen 
verzorgde van ‘De zere neus van 
Bergerac’. 

• Countryline dance, “The Silver 
Valley Countryline Dancers” dansen 
voor het twaalfde jaar in Parkzicht. 

• Voortuinenwedstrijd
• Dartteam Parkzicht ‘07
• Fotoclub Fotodier
• Kunst in Dierdonk (KiD)
• Creativiteitsworkshops
• Hondenwinterwandeling

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

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

Korting
Lid worden kan ook voor u een financi
eel voordeel opleveren. Deelname aan 
bovengenoemde activiteiten kost na
melijk soms geld. Leden van de wijkver
eniging betalen dan minder. De korting 
kan oplopen tot wel € 10,00 terwijl het 
lidmaatschap voor dit verenigingsjaar 
voor het hele gezin slechts € 13,50 kost. 

Lid worden van de wijkvereniging?
Met dit formulier kunt u lid worden van de wijkvereniging.
o Ik wens lid te worden van Wijkvereniging Dierdonk
o Ik wil meedoen als vrijwilliger bij activiteit ...................................
o Ik mag gebeld worden als er assistentie nodig is
Familienaam: .........................................................................
Adres:  .........................................................................
Postcode: ....................................................
Tel.: 0492  ....................................................
Gezinssamenstelling
voorletters roepnaam geboortedatum m/v achternaam 

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

Datum:   ............................  Handtekening:  ......................................................
De contributie bedraagt € 13,50,= per gezin resp. € 6,75 voor een alleenwonende 
per jaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. De contributie 
wordt bij aanmelding per 3 maanden berekend naar rato resterende 
verenigingsjaar. 
Voor de betaling ontvangt u een acceptgiro.
Opzegging 4 weken voor einde verenigingsjaar.
Inleveradres: ledenadministratie: Zevenstersingel 9 - 5709 PM Helmond
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Maart 2017 in het Annatheater
Donderdag 16 maart 

Leerlingen van het Vakcollege en De 
Hilt bezoeken het Annatheater om de 
voorstelling: “Van gitaar tot techno” 
van het gezelschap Dive te zien.

Raymond en René vormen de live 
danceformatie DIVE, die over de hele 
wereld optreedt.
DIVE neemt de leerlingen mee op een 
muzikale reis van heel vroeger tot het 
moderne nu. 
Deze voorstelling wordt door Cultuur
contact Helmond ge organiseerd.
Voor deze voorstelling kan niet ge re
serveerd worden. 

Donderdag 30 maart 

Leerlingen van 5 VWO van het Jan van 
Brabant College sluiten het vak CKV 
(Cultureel Kunstzinnig Vorming) in het 
Annatheater af door in één dag een 
voorstelling te maken.

De groep komt ’s morgens vroeg in 
het theater en om 20.30 uur kan het 
publiek genieten van een voorstelling 
met decor, licht, geluid, kostuums en 
natuurlijk toneel spel. Van soap tot 
Romeo en Julia. 

De leerlingen verzorgen ook het licht en 
het geluid voor de voorstelling!
aanvang: 20.30 uur
entree: gratis

Verwacht in april: 
Zondag 2 april: flamenco voorstelling 
“TierraDentro”
voor meer informatie:
www.flamencoencuentros.com
www.annatheater.nl

Het Annatheater is gelegen aan de 
Engelseweg, 
1 minuut lopen van het NS-station. 
het adres is: Floreffestraat 21a, Helmond
Telefoon: 0492 475255, email: 
info@annatheater.nl
Voor meer informatie kijk op: 
www.annatheater.nl

Laatste jaarlijkse Honden-
winterwandeling 

Op zondag 5 februari had honden werk
groep “Hart voor honden Dier donk” 
weer de jaarlijkse honden winter wan
de ling georgani seerd. 

We hadden maar 2 inschrijvingen, maar 
hoopten dat door het mooie weer op 
die zondagmiddag, er zich op het laatste 
moment nog meer belangstellende 
zouden melden. Het bleef helaas bij 
deze 2 inschrijvingen, zodat we met de 
hondenwerkgroep samen met 5 per so
nen en 3 honden liepen. 

Gelukkig hadden we weer patent op 
prachtig weer en hebben nog gezellig 
koffie gedronken in Parkzicht. Wij von
den het weer een gezellige middag.

Omdat de belangstelling voor de wan
delingen zo gering is, hebben Veronika 
en ik besloten met de organi sa tie van de 
wandeling en ook de honden werkgroep 
zelf te stoppen. Face book zal worden 
opgeheven en de opheffing zal worden 
doorgegeven aan de gemeente.

Veronika Tuip
Nicole Verstappen-van den Hurk
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Medi-Seinen: “Barman”
nieuws vanuit Medisch Centrum Dierdonk

Jeugd-ATB-baan Dierdonk

Zou mijn tante wielen hebben, dan zou 
zij een bolderkar zijn. Welnu. On langs 
viel mij een bericht in mijn ochtend
krant op. “Politieborrel in Nijmegen 
loopt volledig uit de hand”. Volgens 
een woordvoerder werd er zoveel 
alco hol genuttigd, dat er in wastafels 
werd geürineerd en op de openbare 
weg werd overgegeven. Ik ben een 
groot voor stander van “meer blauw op 
straat” maar of dit de weg is waag ik te 
be twijfelen. Graag wil ik met u spreken 
over overgeven.

Alles wat u eet of drinkt wordt door de 
spieren van de slokdarm en maag naar 
de darmen gevoerd. Als u moet over
geven, werken deze spieren in tegen
gestelde richting. Voor het over geven 
voelt u zich meestal misselijk.
Over geven is vaak het gevolg van 
een infectie van de maag of darmen 
en gaat vaak samen met diarree. De 
infec tie wordt meestal door een virus 
veroorzaakt. Maar ook besmet water 
of voedsel kunnen u ziek maken. Er zijn 
echter meer oorzaken voor overgeven 
zoals stress, migraine of een hersen
schudding. Ook evenwichts stoornissen 
gaan vaak samen met misselijk heid 
en overgeven. Bij kinderen kan bijna 
elke ziekte, zelfs een verkoudheid, met 
overgeven gepaard gaan.
Overgeven kan in de meeste gevallen 
geen kwaad. Wel kunt u veel vocht ver
liezen als u vaak moet overgeven en 
zeker als u daarbij ook diarree heeft. Als 
u teveel vocht verliest, kan uw lichaam 

uitdrogen. Dit kan gevaarlijk zijn. Vooral 
kleine kinderen en ouderen drogen snel 
uit.
Als u meerdere malen moet overgeven, 
kunt u veel vocht verliezen. Neem dan 
iedere 5 of 10 minuten een slokje water, 
om uitdroging te voorkomen. Zodra 
het beter gaan kunt u wat grotere hoe
veelheden gaan drinken. Als u geen zin 
heeft in eten is dat niet erg. Wanneer u 
weer trek krijgt, mag u eten waar u zin 
in heeft. Bij vaak overgeven en diarree 
verliest u naast vocht ook zouten. U 
kunt een drankje maken om dit verlies 
aan te vullen en uitdroging tegen te 
gaan. Dit drankje maakt u met een 
oplospoeder (ORSpoeder) te koop bij 
apotheek of drogist. Neem hiervan elke 
5 tot 10 minuten een slokje zolang u 
blijft overgeven.
Neem bij overgeven direct contact op 
met uw huisarts, wanneer u hevige 
buikpijn heeft. Als u suf of verward 
bent of de neiging heeft tot flauwvallen. 
Wanneer u een dag niet meer heeft 
geplast. Als er bloed bij het braaksel zit 
of als u overgeeft nadat u bent gevallen.
Bij een kind jonger dan 2 jaar dat over
geeft, moet u direct contact op nemen 
met de huisarts, als het erge buikpijn 
heeft. Wanneer er bloed bij het braaksel 
zit. Als het overgeven is begonnen nadat 
het gevallen is. Wanneer het kind niet 
wil drinken, suf is of niet reageert zoals 
u gewend bent. Als het een halve dag 
niet heeft geplast. Wanneer het ook 
diarree en koorts heeft
Zowel bij kinderen als bij volwassenen 

moet u overleggen met uw huisarts, 
wanneer het overgeven na een dag nog 
niet minder is geworden of als het niet 
lukt om drinken binnen te houden. Of 
wanneer er andere verschijnselen zijn 
waarover u zich zorgen maakt.
Wat ik laatst heb meegemaakt, u gelooft 
het niet. Eerst bestelde ik een flugel 
en een bier. Daarna een breezer en 
een wodka. Wat had ik een plezier! De 
7up met baileys was een beetje dom. 
Mensen aan de kant nu, want ik moet 
nodig krom! (vrij vertaald de apres 
skihut / barman mag ik overgeven)

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 

De route is bepaald en de Humus laag is 
verwijderd. De route is nu al te fietsen. 
Het duurt enkele maanden voordat de 
baan goed is geëgaliseerd en goed is 
ingereden.

Het is een single track. Dit betekent dat 
je met de fiets steeds rechtsom rijdt, 
dus zoals met de bordjes en pijlen is 
aangegeven. We willen dat het een 
vei lige baan wordt en blijft. Bij het uit
rijden van de baan hebben we enkele 
ver tragingen aangelegd, zodat je niet 
vanuit het bos  met hoge snelheid op het 
fietspad van de Dierdonkse heide kunt 

rijden. Bovendien hebben we enkele 
waarschuwingsbordjes geplaatst. Voor 
de jeugd is het niet noodzakelijk om met 
een mountainbike te fietsen, met een 
standaard kinderfiets is de baan goed te 
rijden.
Deze baan is zeker ook geschikt om te 
wandelen en of te trimmen (hardlopen). 
Voor deze gebruikers adviseren we 
juist de tegenovergestelde route te ge
brui ken, zodat ze geen last hebben van 
achterop komende fietsers. Wel vragen 
we vriendelijk, zoals is elk bos verplicht 
is, om honden aan de lijn te houden. 
Anders durven kinderen daar alleen 

niet te gaan fietsen. Afval graag in de 
afvalbakken. 
Indien er iets niet in orde is of als er 
ideeën zijn om de baan te verbeteren, of 
initiatieven om de jeugd meer achter de 
IPad vandaan te halen en meer te laten 
bewegen, houden we ons aanbevolen. 
Denk hierbij ook aan het organiseren 
van activiteiten. Op een later tijdstip zal 
er een officiële opening plaatsvinden.

Arie Manders

Rhulenhofweide 44, 5709 SH Helmond
Tel 0492 517564  Mob 0653310131
Email:  a.manders23@upcmail.nl
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Afscheid wijkagent Francisca Kamphuis

Buurtpreventie Helmond Website

Edwin Raats wint ICF 
wereldkampioenschap Cyclocross

Tijdens de wijkraad vergadering van 9 februari hebben we 
officieel afscheid genomen van onze wijkagent Francisca 
Kamphuis. Francisca is in 2015 en 2016 werkzaam geweest 
in Dierdonk. Om de wijk te leren kennen heeft Francisca in 
februari 2015 deur voor deur een flyer bezorgd met inbraak 
preventie tips voor de carnavalsdagen. Carnaval 2015 en 
2016 kende Dierdonk geen woninginbraken. Sinds de komst 
van Francisca zijn het aantal woning inbraken drastisch 
gedaald in onze wijk. Wij hebben Francisca leren kennen 
als een enthousiaste wijkagent die ook de “kleine” zaken 
aanpakte. Mede door haar inzet hebben we nu een bijna 
dekkend Preventie WhatsApp netwerk in de wijk. Francisca 
werd door de secretaris van de wijkraad en de voorzitter van 
Buurtpreventie Team Dierdonk Veengeul toegesproken en 
bedankt. Onze nieuwe wijkagent Maizie Beckschebe werd 
welkom geheten en succes toegewenst.

Francisca bedankt en succes in Warande-Stiphout.

Het Buurtpreventieteam Dierdonk Veengeul

De website http://www.buurtpreventiehelmond.nl/ is al 
enkele jaren in de lucht.  Dit is een site van de Gemeente 
Helmond en wordt beheert door enkele vrijwilligers uit 
Buurtpreventie team Oost-Alert en Dierdonk Veengeul. Naast 
informatie over Buurtpreventie in Helmond is de site nu ook 
voorzien van een apart Preventie WhatsApp Groepen menu. 
Alle bestaande Preventie WhatsApp Groepen van Dierdonk 
zijn inmiddels toegevoegd. 

Via een eenvoudig invulformulier kan men zich aanmelden 
bij een bestaande groep of kan men een nieuwe groep 
opstarten. Op dit moment worden de WhatsApp Groepen van 
andere Buurtpreventie teams in kaart gebracht. Daarna gaan 
we via diverse media andere bestaande Preventie WhatsApp 
Groepen oproepen om zich ook aan te melden op de site. 
Ons doel is om een dekkend Preventie WhatsApp Groepen 
netwerk te creëren in Helmond.  

Het Buurtpreventieteam Dierdonk Veengeul

Bereikbaar via:  Email: buurtpreventie.veengeul@upcmail.nl 
Twitter: @BPDierdonk01,  
Facebook: Buurtpreventie Dierdonk Veengeul

Het veldritseizoen begint traditiegetrouw in het eerste 
weekend van september in Steenhuffel bij onze Zuiderburen. 
Vanaf dat weekend staat er wekelijks minimaal 1 maar zeer 
regelmatig 2 wedstrijden per week op de kalender van 
Team Raats. Dit jaar heeft Edwin Raats, de fietsenmaker uit 
Brouwhuis, zijn seizoen prachtig afgesloten. Vorig weekend 
heeft hij al met overmacht het Jos Feron Klassement op zijn 
naam geschreven. Daarna is Edwin naar Frankrijk vertrokken 
voor het ICF Wereldkampioenschap Cyclocross welke 
afgelopen zaterdag werd gehouden in de omgeving van Dijon. 
Edwin won daar met overtuiging en mocht na de laatste 
wedstrijd van dit seizoen de regenboogtrui in ontvangst 
nemen. Een prachtige afsluiting van een toch al succesvol 
seizoen!
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Geslaagde Zittingsavond 
Tijdens deze zeer gezellige en fantastische avond in onze 
Residentie “de Fonkel”, klommen in de ton: Christel van den 
Dungen als “Manon van de wassalon”, Wichard de Benis als 
“Krank Jorum de marathonprater”, Arjan Compen als `DansA3 
en Rien Bekkers als “Rinuske T(r)ap”. Verder traden op de 
amusementsgroepen: Qukske Dur Bai, ZEMAC en duo Millodie. 
Dat carnaval verbroederd was te zien bij ZEMAC die voor het 
zingen van hun schlager spontaan werden ondersteund door 
Millodie. Muzikaal werd deze avond ondersteund door de 
Durbloazers die ook het bal na verzorgde. Verder natuurlijk 
ook geweldige dansen van onze dansgarde(s) en showgroep. 

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 Kaarten verkrijgbaar 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. Wilt u vanuit uw luie stoel een 
kaartje kopen, ga dan naar onze webshop op 
www.rampetampers.nl

Maandag 27 februari 2016 
Een geweldig kinderfestival, 
deze middag wordt georgani
seerd voor de kinderen van 
de basisschool. Samen lek
ker springen en hossen op 
carnavalsmuziek of mee dan
sen met je favoriete artiest. 
Van middag zal de bekende 
Rinaldo voor jullie optreden. 
Natuurlijk wordt er gezorgd 
voor een lekke re traktatie. 
Dus het belooft als vanouds 
bij de Rampetampers een ge
zellige 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 d’n Urste en de Rampetampers nodigen u uit om 
een van deze avonden/middag te bezoeken. 

Alaaf!!! (Voor alles geldt wijzigingen of typefouten voor
behouden!)

Carnaval 2017 het is begonnen
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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 een Rebus. De eerste 
oplossingen waren al zeer snel binnen. Na het plaatjes kijken 
en plussen en minnen kwam iedereen tot dezelfde oplossing.  
Het moeilijkste plaatje volgens de prijswinaars was de kuil. 
Deze keer waren er weer 13 inzendingen, en de  oplossing was 
“Krijgen we deze winter nog ijspret en kunnen de schaatsen 
uit het vet”. Er moest dus weer geloot worden. Deze keer 
heeft Ivo Dolmans, bestuurslid van de wijkvereniging de 
prijswinnaars getrokken. Zij hebben op 17 februari, een 
cadeaubon van de Ganzeveer in ontvangst genomen.  Op de 
foto hieronder de gelukkige prijswinnaars.  

Van Harte Gefeliciteerd

Doe jij ook mee?
Deze maand hebben we weer een 
carnavalsletterrad. Begin bij de rode 
pijl bij E8 en dan 8 letters door tellen, 
met de klok mee. Bij de volgende 
letter het cijfer wat daar bij staat 
zoveel letters weer door tellen. Als 
je uitkomt bij de letter zonder cijfer 
dan moet je de oplossing hebben. 

Deelname is weer mogelijk
vanaf 7 jaar. 
Veel puzzelzoek plezier. 

Waar moet de oplossing naar toe?
De oplossingen van deze 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: 

Donderdag 16 maart

Jeugdprijspuzzel. Win een boekenbon!

Oplossing doodles spelletjespagina 19Jelte van der Veen, Lomea Bleckmann en (Prins) Giel van der Meer

Het carnavalsletterrad
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Scouting Paulus: Welpen en Paaseitjes 

Schuilt in jouw kind een echte Welp?
Carnaval achter de rug en hup richting 
het voorjaar!! En dan weer naar buiten 
volop spelen in de bossen of gewoon 
in je eigen wijk? Zoekt u ook een leuke 
spannende, uitdagende sportieve 
en leerzame vrijetijdsbesteding voor 
uw kind? Een vrijetijdsbesteding met 
sport en spel, met nieuwe uitdagingen, 
speurtochten en nog veel meer 
verrassende dingen. Heeft u al eens 
gedacht aan de welpen van Scouting 
Paulus Helmond-oost / Dierdonk. Onze 
2 welpengroepen  komen elke donder-
dagavond of zaterdagochtend bij elkaar 
in de blokhut aan de Bakelsedijk bij 
het kanaal tussen Helmond-oost en 
Dierdonk. Hier doen ze allerlei leuke, 
leerzame, sportieve dingen waarbij het 
samen spelen erg belangrijk is. 

In maart organiseren we vier vrije inloop 
avonden/ochtenden, uw kind kan dan 
zonder enige verplichting komen kijken 
en mee doen om te ervaren of welp 
zijn ook iets voor hem of haar kan zijn. 
Probeer het eens en kom eens binnen, 
u hoeft uw kind daarvoor niet aan te 
melden! 

Deze inloopavonden/ochtenden zijn op; 
• donderdagavond 16 & 23 maart
• zaterdagochtend 18 & 25 maart

Onze blokhut kun je vinden aan het 
kanaal in Helmond-oost rich ting Dier-
donk. Zet je auto op de par keer plaatsen 
in de Fokkerlaan / Lind berg plein. Volg 
vanaf hier de borden Scouting. Het is 
natuurlijk nog beter om met de fiets te 
komen ! 

Momenteel hebben we nog plaatsen vrij 
bij onze welpengroepen, dus is uw kind 
7-8-9 jaar oud en wilt u weten of welp 
zijn ook wel iets voor uw kind is, wacht 
dan niet langer en neem evt. contact 
met ons op. 
Dit kan op de volgende manieren;
1. Via onze website; 
www.scoutingpaulus.com 
2. Via e-mail; 
welpen@scoutingpaulus.com  

Meer informatie over onze welpen kunt 
u vinden op onze website of op www.
facebook.com/scoutingpaulushelmond.

Paaseitjes verkoopactie 
10 – 31 maart 2017
Voor alweer het zevende jaar op rij 
organiseert Scouting Paulus Helmond-
oost / Dierdonk ook dit jaar een grote 
chocolade paaseitjes verkoopactie.  

Van 10 t/m 31 maart krijgen de bevers, 
welpen, scouts, explorers een lijst mee 
naar huis met de bedoeling om zoveel 
mogelijk zakjes chocolade paaseitjes 
per intekening te verkopen. Zij gaan dan 
bij familie, buren en andere bekenden 
vragen of zij ook een zakje willen kopen 
om zo Scouting Paulus Helmond-oost / 
Dierdonk financieel te ondersteunen. 

Wij hopen natuurlijk dat u ook één 
of meer zakjes wilt kopen en onze 
scoutinggroep hiermee financieel wilt 
ondersteunen. Enkele weken later maar 
natuurlijk ruim voor Pasen worden de 
zakjes bij de koper door de leden zelf 
afgegeven.

Voor een zakje van 200 gram echte 
chocolade Scouting Paulus eitjes be-
taald u slechts € 2,50. Naast deze over-
heerlijke lekkernij houdt u er in elk geval 
een goed gevoel aan over.

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

Met de mond vol tanden staan
Februari is de maand van het gebit! Veel 
meer dieren hebben last van hun tanden 
dan dat ze laten blijken. Vaak ontstaan 
de problemen geleidelijk en zullen ze 
proberen zo lang mogelijk door te blij
ven eten, dus valt het niet altijd even 
snel op. In de kliniek zien we regelmatig 
honden en katten met een slecht gebit, 
maar ook konijnen en cavia’s komen 
soms langs met problemen met hun 
tanden. In de dierenpaspoorten zien 
we dat een huisdier keurig is gechipt, 
wordt geënt, ontwormd en ontvlood.  
De eigenaar (en misschien u ook) weet 
soms niet hoe het met het gebit gesteld 
is of ziet vaak de ernst van een vies gebit 
niet in. 

Tandplak en tandsteen
Tenzij een dier een ongeluk heeft 
gehad en bijvoorbeeld een gebroken 
tand heeft, is tandplak in de meeste 
gevallen de sluipende oorzaak van 
gebitsproblemen. Tandplak ontstaat 
normaal door voedselresten en bacte
riën. Het vormt een laagje wat je 
niet zo goed kan zien op een tand. 
In de loop van ongeveer 24 uur kan 

tandplak worden omgezet in tandsteen. 
Tandsteen is hard en geelbruin van 
kleur. Het begint vaak aan de bovenrand 
van de kiezen en tanden, tegen het 
tandvlees aan. Deze plekjes zijn voor 
de hond of kat namelijk moeilijk zelf 
schoon te houden. Tandplak is nog 
makkelijk te verwijderen, bijvoorbeeld 
door te poetsen. Tandsteen is een stuk 
moeilijker en zal vaak onder narcose 
gereinigd moeten worden. Als er een
maal tandsteen is geeft het ruwe 
oppervlak ook een mooie basis voor 
nieuwe tandplak en tandsteen. Tandplak 
kan zorgen voor ontstoken tandvlees, 
wat te zien is als rode randjes boven de 
tand. Op de langere termijn kan dit de 
wortels ook aantasten en is het soms 
nodig de tanden ook te trekken. Ernstige 
ontstekingen kunnen ook leiden tot 
ernstige klachten aan andere organen in 
het lichaam.

Gebitsproblemen
Vaak wordt er gezegd: “Maar hij eet nog 
prima!” of “Dat heeft hij al zo lang”. Voor 
u als mens is het logisch zo te denken.  
Als wij tandpijn hebben maken we het 
liefst zo snel mogelijk een afspraak bij 
de tandarts. In de tussentijd doen we 
heel voorzichtig met eten. Maar als 
een hond of kat niet meer eet door 
gebitsproblemen, is de toestand vaak 
zo slecht dat alleen het trekken van vele 
(soms alle) tanden nog helpt. Ze geven 
dit pas laat aan. 
Voor die tijd zijn er misschien wel 
andere signalen zichtbaar! Denk aan 
bijvoorbeeld een slechte adem, niet 

willen dat u in de buurt van de kop 
komt, niet meer met speeltjes willen 
spelen, kruimelen met de brokken of 
klappertanden. 

Voorkomen is beter dan genezen
Deze problemen zijn eigenlijk heel 
makkelijk te voorkomen. Poetsen is 
hierbij de beste optie. Nou klinkt dat 
lastig, maar dat valt in de praktijk wel 
mee. Bij de gratis gebitscontrole kunnen 
wij u laten zien hoe u dit samen met uw 
dier kunt leren. Ook helpt goed kauwen 
een beetje mee. Als de tanden eenmaal 
schoongemaakt zijn kunt u hiermee 
ook zorgen dat het weer netjes blijft. 
Veel dieren maken een opleving door 
als ze weer met een schone mond door 
kunnen gaan. 
Deze maand mag u gratis in de kliniek 
langskomen voor een gebitscontrole 
en een tandvriendelijke beloning. Alle 
gebitsbehandelingen zijn deze maand 
met 10% korting.

Evianne Drijver, 
dierenarts Dierenkliniek Brouwhuis

www.dierenkliniek.com of volg ons op 
Facebook

Op zaterdag 4 en 11 maart gaan we 
de wilgen ‘n kopje kleiner maken in de 
omgeving kasteel Croy.
Het Slakkensteegje waar bijna 200 
bomen staan, is een lust voor het oog. 
En dat steegje willen we behouden.
Je zou misschien denken dat de natuur 
zelf zo’n knotwilgen voortbrengt, maar 
niets is minder waar: de mens heeft 
hierin altijd al een hand gehad en dat 
zal altijd zo blijven. Door in het voorjaar 
op steeds dezelfde hoogte op één plek 
alle takken van de wilg weg te knippen, 
groeit er wat later vanuit één punt ‘n 
knot van nieuwe takken.
Het is een grote klus! Daarom gaan we 

op twee zaterdagen hier aan de slag.
De Knotploeg van het IVN bestaat niet 
alleen uit leden, maar elke jaar doen er 
veel vrijwilligers met ons mee.
Kom gerust eens kijken hoe anderen 
hard werken en mocht je zin krijgen 
om mee te helpen, het IVN heeft altijd 
extra gereedschap bij zodat je meteen 
de handen uit de mouwen kunt steken.
De aanpak is hetzelfde als andere jaren: 
starten vanaf 9 uur, einde rond 13 uur.
Koffie en thee voor iedereen. Je bent 
van harte welkom!
Kijk voor meer 
informatie op 
www.ivn.nl/helmond

Knotploeg IVN actief in omgeving Croy
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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

Carnavals Zaterdag en Zondag,
is onze keuken gewoon open, 

met Valentijn zaterdag een speciaal 
CarnaValentijns Menu

Carnaval Maandag:gezellig

Carnavalvieren, na de

Carnavals optocht van Bakel

Dinsdag – Carnavals rikken

reserveer tijdig a.u.b.

Sint Wilbertsplein 1 - 5761 BK Bakel – Tel.: 0492-342200

Carnavals Zaterdag en Zondag
is onze keuken gewoon open 

Maandag na de optocht:
Feestcafé, dan gaan alle remmen los 

Dinsdag – Carnavals rikken
even  telefonisch aanmelden 0492-342200

Sint Wilbertsplein 1 - 5761 BK Bakel – Tel.: 0492-342200

Weet u het al

BAKEL HEEFT HET HELEMAAL, OOK MET CARNAVAL
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
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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 

Caritas0492 en Leger des Heils : voedsel voor 
de hongerigen 

In januari van 2016 startten we in onze parochie met de 
‘Soepbus’ in samenwerking met het Leger des Heils. Mensen 
die honger hebben. In de zaal van de Pauluskerk en in 
Helmond-West, mensen ontvangen als vrienden. 

U hebt het in het Eindhovens Dagblad kunnen lezen. Elke 
dinsdag komen er rond de dertig mensen naar de Pauluskerk. 
Helmonders, gezinnen met kinderen, maar ook mensen 
zonder huis of papieren, en vluchtelingen.

We zijn in november op maandagavond mensen gaan 
ontvangen met een volledige warme maaltijd, ook in de 
Pauluskerk. Vrijwilligers bereiden die maaltijd. Er komen 
tussen de 50 en 80 mensen op af. 

Vanaf begin maart gaan we ook beginnen met soep en brood 
in de grote zaal van de St. Jozefkerk aan de Tolpost (naast 
wijkhuis de Fonkel). Wij gaan dit daar zelf verzorgen, als 
parochie.  

Beide nieuwe initiatieven zijn een actie van Caritas0492, met 
hulp van velen, sponsoren en vrijwilligers.  In de vier kerken 
van onze parochie zamelen we ook houdbaar voedsel in. 
Elke week staan er mandjes in de kerk en wordt er voedsel 
verdeeld onder mensen die het nodig hebben. Daarnaast 
krijgen we ook voedsel wat elders overblijft.

Maar niet alleen de parochie ziet de nood. Sinds 17 november 
jl. is het Leger des Heils in de Rijpelberg, om samen met de 
belangengroep uit de wijk, soep en brood te serveren in de 
voormalige school aan de Groningenhof (naast de Edith 
Steinkerk), ook om 18:00 u. 

Zoals we weten is het Leger des Heils in Helmond nu enorm 
aktief. Met Perron-3 bij Winkelcentrum Brouwhorst, 
opvangcentra in de stad, en op donderdag in het centrum ook 
een soepbus voor daklozen onder de Traverse-brug aan het 
kanaal.

Veel mensen verbazen zich dat het nodig is zo. Het is de 
werkelijkheid van onze tijd. Er is armoede. Verborgen en 
openlijk, mensen hebben gewoon moeite om zelfs goed te 
eten…

We hebben uw aandacht nodig voor deze projecten. Komt 
u zelf tekort en heeft u (en uw gezin) behoefte aan dagelijks 
voedsel: voel u welkom. Denkt u: ik wil me hier eigenlijk ook 
wel hard voor maken? Meldt u zich dan bij ons. Om iets te 
geven, of om mee te doen. Samen met alle mensen van goede 
wil, kunnen wij als kerken het verschil maken in onze stad. Een 
gebaar maken tegen honger en armoede. Een beetje geluk en 
warmte voor mensen die veel moeten missen. 
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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

Lezing “Vroeger waren we onsterfelijk”
14 maart 
door Bert Keizer
In de Bethlehemkerk 
aanvang 20.00 uur

Moldavië-reis 2017
Vanuit de Bethlehemkerk gaan wij met 
een groep jongeren in de zomervakantie 
voor twee weken op werkvakantie 
via de organisatie Livingstone naar de 
stad Soroca, in Moldavië. Zie Gazet 
van februari. De kosten bedragen € 
26.000,=. Dat bedrag moet worden 
ingezameld.
De stand is nu € 9000,= en de volgende 
actie’s staan gepland.
18-03-2017  
Fysieke goederen en dienstenveiling 
(kan al online aan worden meegedaan). 
23-04-2017  
High tea met muziek 
12-05-2017  
Luxe 4-gangendiner is bij Brownies& 
Downies en kost € 30,= excl. drankjes.
Meer informatie en aanmelden en 
bieden: http://www.moldavie-reis.nl
 
Over het boek Reset
“Geloofscursus voor zoekers naar 
nieuwe geloofstaal”
Het begon eigenlijk allemaal bij een paar 
mensen uit haar omgeving. Mensen 
die haar diensten in de Helmondse 
Bethlehemkerk bezochten en aan haar 
opbiechtten dat ze zo echt niet meer 
verder konden met de kerk. “Omdat de 
taal te afstandelijk is, te rationeel, te 
dogmatisch. Ze vonden geen aansluiting 
meer en stonden op het punt het 
geloofsbijltje erbij neer te gooien.
Daarom zette ze een jaar geleden een 
reset-groep op. Om zo, net als bij een 
haperend apparaat, de instellingen 
te wissen en opnieuw in te stellen. In 
de reset-groep ging ze in gesprek met 
mensen die op een haar na van hun 
geloof vielen. Ze bespraken verhalen uit 

de bijbel en er ontstonden discussies 
of die verhalen nog steeds actueel zijn. 
“En daar ontstond mijn wens om een 
boek te schrijven. Een soort cursus voor 
zoekers naar een nieuwe geloofstaal.”
Beeuwkes schreef het boek in één 
adem. “Dat het gelukt is, is een wonder.” 
De verhalen uit de bijbel zijn lang te 
letterlijk genomen, vertelt ze. “Als je 
bijvoorbeeld kijkt naar de verhalen 
over de schepping. En je zet er de 
evolutietheorie tegenover, dan word je 
natuurlijk gillend gek als je de schepping 
in zeven dagen letterlijk zou blijven 
nemen. De bijbel is een mensenboek. 
Geschreven in een bepaalde tijd. Het 
was belangrijk om die verhalen door te 
geven, omdat er boodschappen in zaten 
voor de toekomst. Je loopt nu vast als 
je die verhalen letterlijk neemt. Daarom 
moet je ze vertalen. Actueel maken. In 
het boek beschrijf ik mijn ‘bril’ waarmee 
ik naar de verhalen kijk. Het is mijn visie, 
niet dé visie. Ik geef geen antwoorden, 
ik werp vragen op. Daarmee kun je 
samen tot een gesprek komen.”
 
In een terugloop van gelovigen gelooft 
de dominee niet. Er is juist veel be-
hoefte aan verdieping. Mensen zoeken 
hun zingeving meer buiten de kerk. Ze 
hebben de kerk niet meer nodig om 
te geloven. We hebben te veel in ons 
hoofd gezeten, dat is een periode waar 
veel gelovigen mee af hebben gerekend. 
Dat dichtgetimmerde geloofshuis is niet 
houdbaar. Veel mensen zijn stuurloos 
geworden, ze hadden ineens niks meer 
om zich aan vast te grijpen..
Als je altijd hebt gedaan alsof jouw 
geloof het enige en juiste is, dan gaan 
mensen op een gegeven moment 
zoeken naar hun eigen waarheid. Ik 
geloof er dus niet in dat mensen zoeken 
naar antwoorden. Ze zoeken nu eerder 
naar een denkrichting. Naar troost. Naar 
duiding.

Het boekje ‘Reset’ is ook online te 
bestellen door een verzoek te sturen 
naar info@bethlehemkerk-helmond.nl.. 
De kosten bedragen €10 waarvan maar 
liefst een kwart naar de Moldavië-reis 
gaat!
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Stichting Draaiorgels Helmond
Zondag 5 Maart 2017 concert door het Stedelijk 
Helmonds Seniorenkoor.   
Het koor is opgericht op 27 oktober 1975 onder de paraplu 
van “Stichting werkgroep voor bejaarden en niet werkende 
invaliden” Een koor vóór en met 50-plussers. Een koor 
dat samen muziek wil maken. Maar wel muziek op niveau. 
Wij streven ernaar de kwaliteit van ons koor voortdurend 
te verbeteren. Op 29 maart 2014 behaalde het Stedelijk 
Helmonds Seniorenkoor in een voorronde voor seniorenkoren 
bij het Nederlands Koor Festival 219 punten en dat aantal was 
goed voor de eerste plaats. 
 
Het huidige repertoire bestaat uit werken uit musicals, uit 
operette en uit opera. Het koor staat onder de enthousiaste 
leiding van Dirigent Frans Sijmens, begeleid aan de piano door 
het virtuoze pianospel van Jolanda Verhagen. 

Zondag 12 maart 2017 concert door De Ouwe Hap.
Een muziekvereniging  uit Aarle-Rixtel, die op 7 februari 1973 is 
opgericht door een groep enthousiaste, muzikale analfabeten, 
die graag samen muziek wilden gaan maken . Na enige tijd in 
de “muziek schoolbanken” te hebben doorgebracht was “De 
Ouwe hap” geboren.

Kort na oprichting moest er al een serenade gebracht worden 
bij de 125 jarige Harmonie en werd er gekozen voor passende 
kleding in de stijl van Brabantse Klederdracht. De heren in 
zwarte jas, vest, boezeroen, dasje en de pet en klompen, de 
dames in zwarte rok, jack, neusik en bij passende schollek met 
witte muts.
Sinds kort  is deze klederdracht ingeruild voor eigentijds 
kleding. Sinds 2010 staan ze onder de leiding van Piet 
Diender, en zijn een gezellige muzikaal bevlogen club met een 
diversiteit aan blaasmuziek. In het repertoire zitten walsen, 
marsen, polka’s, tango’s, maar ook wordt de klassieke muziek 
niet geschuwd. Zij verzorgen regelmatig concerten binnen en 
buiten en in verzorgingstehuizen.

Zondag 19 maart 2017 concert door Mierlo Vocaal 
In het begin, bij het ontstaan in 1877, bestond het koor 
alleen uit mannen en heette het de Liedertafel “Oefening en 
Uitspanning”. Pas in 1947 werden er ook vrouwen toegelaten, 
waarna de naam veranderde in “Gemengde zangvereniging St. 
Lucia”. In 2001 veranderde de naam in Gemengd Koor Mierlo, 
en hield men zich intensief bezig met vernieuwing. Op  25 
mei 2014, is opnieuw gekozen voor de nieuwe naam, Mierlo 
Vocaal. Het koor bestaat uit zo’n 60 enthousiaste mannen en 
vrouwen Het repertoire is zeer divers, van licht klassiek tot 
de melodieuze pop. Onder de bezielende leiding van dirigent 
Wim van Loon en deskundige begeleiding van pianiste Eveline 
Ringoet zal het koor ook nog na 140 jaar een geweldig concert 
geven in de Gaviolizaal tussen de iets jongere draaiorgels.

Zondag 26 maart 2017 concert door Amicitia
In het toenmalige dorp Brouwhuis is Amicitia in 1964 
opgericht als fanfare. Intussen heet Brouwhuis Helmond, en is 
Amicitia in de tachtiger jaren een harmonie geworden. Naast 
een harmonieorkest bestaat Amicitia uit een opleidingsorkest, 
en een slagwerkgroep. Uniek is de raad van commissarissen, 
welke bestaat uit alleen vrouwen. Het harmonieorkest 
bestaat uit ongeveer 40 leden en speelt in de vijfde divisie en 
is aangesloten bij de Brabantse bond van muziekverenigingen. 
Veel leden komen uit nu de wijk Brouwhuis maar ook uit 
ander delen van Helmond en ook Dierdonk. 
Het repertoire is voornamelijk lichte muziek, die prettig in 
het gehoor ligt, maar die ook prettig is om te spelen. Marsen, 
ouvertures, pasodobles, filmmuziek, popmuziek, en nog 
meer stijlen, zorgen altijd voor voldoende afwisseling voor 
publiek en bij de muzikanten. Sinds oktober 2014 staat het 
harmonieorkest onder bezielende leiding van dirigent Mari 
van Gils. Tijdens dit concert zullen er 5 nieuwe (vrouwelijke) 
commissarissen worden geïnstalleerd.

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 

www.draaiorgelshelmond.nl             info@draaiorgelshelmond.nl

Torenstraat 36a5701 SH  Helmond

Zondag 5 maart Concert door het
Stedelijk Helmonds Seniorenkoor

  De Gaviolizaal is elke zaterdag en zondag 
geopend van 13.00 tot 17.00 uur

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

De toegang is GRATIS. 
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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

VERKOCHT

Dwergvlasbeek 1

5709 PN TE Helmond

vraagprijs € 549.000 k.k.

TE KOOP

Schrevenhofdreef 18

5709 RM TE Helmond

vraagprijs € 317.500 k.k.

TE KOOP

Sprengenbergweide 29

5709 SM TE Helmond

vraagprijs € 449.500 k.k.

TE KOOP

Nijendaldreef 4

5709 RK TE Helmond

vraagprijs € 589.000 k.k.

TE KOOP

Coendersberglaan 28

5709 MA TE Helmond

vraagprijs € 489.000 k.k.

TE KOOP

Zilverschoonbeek 15

5709 PL TE Helmond

vraagprijs € 499.500 k.k.

Terwijl januari normaal gesproken een rustige maand is blijkt er nog steeds een grote groep mensen te zijn 
met een verhuiswens. Wij meten dit aan de hand van het aantal bezichtigingen, de verkoopgesprekken en 
iedereen die wij zoal spreken over de woningmarkt. 

De afgelopen maanden zijn er veel woningen verkocht in Dierdonk. We hebben helaas veel kandidaten 
moeten teleurstellen omdat hun droomwoning al verkocht was.



Daarom zijn wij op korte termijn op zoek naar nieuw aanbod in de prijsklasse € 300.000 tot € 550.000.

Valt uw woning in deze prijsklasse en overweegt u te verkopen? Wij komen graag met u in contact.

Uw wijkspecialist:


Alwin Greefkes

06 547 90 222

Vind ons ook op:
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