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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 Theo van Lieshout
  mail: stadswacht@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. 3 en Za. 15 april.
RESTAFVAL: Ma. 10 en 24 april.
OPHALEN OUD PAPIER: 

Ma. 3 april ten westen en 
wo. 5 en 19 april 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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Na de Komkommertijd nu de asperges
Ja ik heb in de vorige Gazet geschreven 
dat het wel komkommertijd leek. Door 
de komkommertijd hadden we ook weer 
onze stopper, het ledenwerfdocument 
gepubliceerd. Wat we niet wisten is dat 
de man achter de ledenadministratie 
Fred de Locht op 1 maart is verhuisd en 
daarbij het inleveradres op die datum is 
gewijzigd. Uiteraard bedanken wij Fred 
voor de tijd dat hij de ledenadministratie 
heeft bijgehouden. Deze taak wordt nu 
overgenomen door de penningmeester, 
Friedy van de Reek. Een vernieuwde ver-
sie van lid worden van de wijkvereniging 
vindt u op pag 13.

Wel deze maand moeten wij misschien 
door de opmerking van komkommertijd 
er meteen 8 pagina’s “bij jongen”. Ener-
zijds ligt dit aan de aangeleverde kopij, 
anderzijds aan het aantal advertenties. 
Vooral dat laatste is interessant om de 
Gazet te kunnen laten voortbestaan. 
Blader rustig eens door de Gazet en doe 
er uw voordeel mee, 50% deal natuurlijk 
nooit weg, en laat de adverteerders ook 
weten dat u gekomen bent omdat u de 
advertentie heeft gelezen in de Gazet.

Zo dat was een hele andere opening van 
het voorwoord, normaal haal ik de ad-
verteerders in de laatste alinea aan. Als u 
deze Gazet leest dan zijn de verkiezingen 
achter de rug, is de lente al begonnen en 
heeft u vorige week een uur slaap inge-
leverd door het begin van de zomertijd. 

De verkiezingen achter de rug, klopt dat 
wel? Landelijk gezien ja, maar bent u lid 
van de Rabobank dan moet/mag u deze 
maand opnieuw stemmen. Deze keer 
niet maar een vakje rood maken, maar 
liefst 5 vakjes. Kies 5 van uw favoriete 
verenigingen of stichtingen en gun ze uw 
stem dus het geld wat de Rabobank in de 
Clubkascampagne beschikbaar stelt. Laat 
dus ook hier uw stem niet verloren gaan.

Deze maand voor het eerst een bijdrage 
van onze nieuwe wijkagente Maizie Beck-
schebe, maar ook verrassend is dat onze 
Geheim Agent PD7 weer even terug is om 
te vertellen dat hij het bijna met zijn leven 
had moeten bekopen.

Deze maand kan men zelfs 11 dagen gaan 
zwaaien en zwieren op de voorjaars-
kermis, maar je kan deze maand ook in 
Parkzicht terecht om mee te zingen met 
’t Akkoordje, gaan luisteren en dansen 
op muziek en zang van Haglleslagg, naar 
de computerinloop, de inloop op woens-
dagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur van 
“Zorg Samen Wijk” (zie ook Gazet maart 
pag 23) en natuurlijk ook het koersbal van 
MoetNiks. Deze laatste gaan binnenkort 
weer op busreis en je kan je hiervoor 
aanmelden.

Wat verder in de maand is het alweer 
Pasen, dit thema en het voorjaar vormen 
de rode draad van de jeugdpagina’s. Ook 
zal men rond deze tijd weer van het 
witte goud, de asperges kunnen genie-
ten. Weet u niet wat u op 2e paasdag 
wilt doen, doe dan eens wat anders dan 
de meubelboulevard. Een tip vindt u in 
deze Gazet. En dan komt het einde van de 
maand in zicht, de week van koningsdag. 
Diverse families zullen misschien deze 
week op “generale” zijn met tent, camper 
of caravan voor de grote vakantie. Bent u 
thuis wel dan kunt u naar de slingermarkt 
in het centrum van Helmond, maar mis-
schien wilt u dichter bij Dierdonk blijven, 
dan kunt u naar Bakel.

Al met al een maand waar weer veel te 
beleven is en u niet thuis hoeft te blijven 
zitten.

Veel leesplezier

Gerard 
Bosmans

ledenadministratie 
verhuisd

Stem  op Clubkas 

Gazet april 2017 3

Pag 03 - voorwoord april .indd   3 26-3-2017   21:46:58



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 
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De redactie behoudt zich het recht voor 
de aangeboden kopij, indien nodig, te 
corrigeren en/of in te korten. Opname 
van kopij betekent niet dat de redactie 
het met de strekking eens is. Anonieme 
brieven/berichten worden nimmer ge-
plaatst. De redactie is niet verantwoor-
delijk voor eventuele tekst- en zetfouten.

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

Jaarkalender zie www.dierdonk.eu
Advertenties en Kopij voor de volgende 
uitgave inleveren uiterlijk: 13 april.
Volgende verschijningsdatum vanaf:
 28 april.

C O L O F O N G A Z E T
17e jaargang nr.4 Editie april 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

 25%
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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.

*
*

~APPLAUSE PRODUCTIONS~
 Arcenlaan 22, 5709 RA, Helmond, 0492-556531, 06-13428098

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

Zomaar een greep uit ons grote assortiment……

3,5 meter: €.35 / 4,5 meter: €.45

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

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

Warmhoud, Rode Lopers, Afzetpaaltjes/-Koorden, Marktkramen, Opblaasbare Abrahams & Sarah's,
Springkussens, Skytubes, Serveerschalen, Verwarming, Decoratie, Verkoop, Koffie & Thee, etc., etc.
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Als politica heb ik altijd vanuit de 
gedachte -eerst de basis op orde dan 
pas opplussen- te nemen besluiten 
bekeken. Waarbij voor iedereen de 
basis een andere betekenis heeft 
maar tegelijkertijd ook niet. 
Want als mens willen we allemaal 
een dak boven ons hoofd, brood 
op de plank, tevredenheid en een 
fijne leefomgeving, daarin zijn we 

universeel. Maar we zijn ook individueel met onze eigen 
persoonlijke verlangens en valkuilen. 

Het is nu maart 2017 en we krijgen in Nederland weer een 
nieuw bestuur. Is dat belangrijk? Ja, want zij gaan bepalen 
welke richting we met het land opgaan, welke accenten gelegd 
gaan worden. De politiek gaat met haar visie op de basis aan 
de slag en keuzes maken voor het hier en daar opplussen. 
Maar jij kiest je eigen basis en bent niet van de politiek 
afhankelijk. Gelukkig bepaal je zelf je basis en je keuzes van 

het opplussen. En bevalt het je niet, pak een pauze en ga 
naar je eigen basis terug. Ik persoonlijk ben ook weer terug 
gegaan naar mijn basis en vanuit die basis en herontdekking 
van mezelf heb ik het besluit genomen om in maart 2018 te 
stoppen als raadslid in Helmond. Ik heb een nieuw fundament 
gelegd onder mijn basis want een basis kan ook van tijd tot 
tijd veranderen.

Ik heb het woordje –basis- in dit artikel op meerdere manieren 
uitgelegd… basis in materie (wonen, werk), basis in financiën 
(huishoudboekje) en/of basis in zijn (welzijn, tevredenheid, je 
innerlijk) .

Ik gun iedereen het eigen fundament ,een sterke basis ,want 
met een stevig fundament kan je stormen weerstaan!  

Hartelijke groet,
Angelique Raaijmakers, raadslid CDA

angelique.raaijmakers@cdahelmond.nl

Daar zat ik dan, woensdag 15 maart, 
21.01 uur. De exitpoll van de Tweede 
Kamerverkiezingen verschijnt op het 
tv scherm. Het hapert bij de NPO-
techniek. En even later hapert het in 
mijn hoofd… is dit werkelijk waar? 
Negen zetels?... Négen maar, 9? 
Verslagen…. En verslagen zat ik op de 
bank. Dat we een zwaar verlies zouden 
lijden als PvdA was voorspeld en was 

alom merkbaar en voelbaar maar… 9 zetels?

Natuurlijk had de verkiezingsuitslag voor een links mens als 
ik, “gutmensch” heet dat schijnbaar tegenwoordig, ook een 
lichtpuntje. De vrees dat de PVV, de partij van de wijzende 
vinger, de loze praat de stigmatisering, die nooit met een reële 
oplossing komt, de grootste zou worden werd geen waarheid. 
Opluchting ook bij de internationale pers. “Het populisme 
was een halt toegeroepen”. Maar dat vond ik niet eens 
meer relevant. Behalve dat de PVV al tevoren door zo goed 
als alle andere partijen was uitgesloten als coalitiepartner 
verwachtte ik toch al niet dat de PVV werkelijk zou gaan 
meeregeren. Verantwoordelijkheid nemen betekend immers 
ook inleveren op wat je zelf graag wilt verwezenlijken. En laat 
het nou net dát zijn waardoor de PvdA zo’n klap te verwerken 
moet krijgen.

Wél verantwoordelijkheid nemen, schouders eronder én, ten 
behoeve van het oplossen van problemen die je nu eenmaal 
gezamenlijk moet oplossen: compromissen sluiten.

Na de verkiezingen verwoordt Halbe Zijlstra, tot en met 
woensdag 15 maart fractievoorzitter van de VVD in de 
tweede Kamer, het zo: “Een gemiddelde kiezer van de VVD 
ziet een compromis als een stap in het verwezenlijken van 
idealen, een PvdA’er ziet in een compromis dat hun principes 
geweld wordt aangedaan”. Dat raakt de kern! Al direct na 
de kabinetsformatie verloor de PvdA zijn achterban. De 
gemeenteraadsverkiezingen brachten dat al feilloos aan het 
licht. We verloren het vertrouwen van onze keizers.

Dat de VVD in onze wijk Dierdonk de grootste zou zijn was wel 
te verwachten. Met grote afstand op de rest deze keer. Dat 
geldt ook voor wijken als Stiphout en Brandevoort. Over het 
algemeen bewoners in goeden doen. Het contrast met wijken 
als Binnenstad, Oost en West is groot. Heel erg veel PVV 
aanhang aldaar. Die inwoners hebben in het algemeen veel 
minder breed en voelen zich, op veel manieren, achtergesteld. 
Onvrede dus. Dat baart me zorgen.

Mijn partij, de PvdA dus, is van “samen” en van “solidariteit”, 
van “de boel bij elkaar houden” en “gelijke kansen”. Ik hoop 
vurig dat deze waarden, ondanks ons pijnlijke verlies, dat 
ongetwijfeld tot minder invloed leidt, overeind zullen blijven 
de komende jaren. En dus: opnieuw schouders eronder!

Mirjam van der Pijl, raadslid PvdA.
Email: mirjamvanderpijl@gmail.com

Verslagen….

Eerst de basis op orde en dan 
pas opplussen....
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MoetNiks mededelingen
Iedere woensdag t/m 26 april is er Koersbal van 10.00 uur tot 
12.00 in Parkzicht.
Elke donderdag t/m 13 april is er een Computer Inloop 
ochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur in Parkzicht.

Fietstochten in aantocht
Het ‘MoetNiks’ fietsseizoen is in volle voorbereiding. Wij 
zijn druk bezig om mooie en gezellige routes uit te zetten. 
In de volgende Gazet staan de fietsdata genoemd. Dan kunt 
u de data alvast in uw agenda noteren. Bij voorbaat veel 
fietsplezier.

Ja, een ‘mooi uitstapje’
Nog niet aangemeld? Doe het dan nog even snel. We gaan 
op excursie bij 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. 

Bustocht Amersfoort
Beste Dierdonkers. Het jaarlijkse uitstapje welk MoetNiks 
organiseert staat genoteerd op dinsdag 16 mei 2017. Ditmaal 
is er gekozen voor de tweede stad van Utrecht, namelijk de 
‘keistad’ oftewel Amersfoort. Een middeleeuwse stad met 
een roemrijk verleden, met o.a. een mooie citadel. Ook wel 
bekend als garnizoensstad en dat vanaf het jaar 1046. 

De bus vertrekt om 8.30 uur vanaf het parkeerterrein Albert 
Heijn. Bij aankomst in Amersfoort staat koffie/thee met iets 
lekkers klaar.
Dan zijn er twee mogelijkheden, te weten:
A▪ Boottocht van ca. 1 uur over de sfeervolle grachten 

(aansluitend aan de koffie)  of
B▪ Toeristentreintje van de ene mooie locatie naar de andere; 

met een dagkaart (elk uur in-/uitstap mogelijkheid op 5 
locaties) in en rond het centrum (hele dag te gebruiken).

N.B.: Deze beide activiteiten kunt u ook later nog op eigen 
initiatief doen.

De rest van de dag incl. lunch is zelf in te vullen. Door het 
o.a. bewonderen van de vele historische monumenten, oude 
straatjes, grachten en subtiele details voel je de middel eeuwse 
stad om je heen. Verder heeft Amersfoort o.a. een Mondri-
aanhuis, Cavalerie museum, Flehite museum gevestigd in drie 
middeleeuwse muurhuizen en vele gratis bezienswaardig-
heden zoals Stadspark Schothorst, Sterrenwacht, Het Groene 
Huis, Kattenbroek bijz. architectuur etc. Tijdens ons bezoek is 
er een Rietveld tentoonstelling; teveel om op te noemen.

Als we huiswaarts reizen is er het gezamenlijk afsluitend 
koud/warm buffet. Om 21.00 uur hopen we weer in Dierdonk 
te zijn. Dus de moeite waard om deze dag mee te gaan.

De kosten voor deze dag bedragen € 39,00 per persoon voor 
leden van de wijkvereniging; niet-leden betalen € 49,00 per 
persoon.

Aanmelden tot 30 april. Bij Jeanne de Jong, Rhulenhofweide 
10, d.m.v. een gesloten envelop met geld en een briefje met 
uw naam, adres en telefoonnummer (vermeld ook uw keuze 
voor deelname boottocht of dagkaart toeristentreintje).
Ook voor deze bustocht geldt: VOL =VOL. 

Nieuwsblad voor Dierdonk8
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In 1985 kocht ik mijn eerste spiegel
reflex camera, een Nikon F801s met 
een 85 mm objectief. Een prima 
objectief voor portretfoto’s maar ook 
om te leren kijken naar een onderwerp 
en slechts dat vast te leggen wat van 
belang is. Ter uitbreiding kocht ik er 
een 35 mm objectief bij en met  beide 
objectieven heb ik vele foto’s gemaakt. 
In die tijd dus nog een camera met een 
rolletje, analoge fotografie.
Naast het huidige bezit van een een
voudige digitale spiegelreflex is die 
eerste liefde voor het filmrolletje altijd 
gebleven. Een filmrolletje is spannend 
omdat je niet weet wat het uiteindelijke 
resultaat wordt. Een filmrolletje laat je 
genieten van je fotografie omdat je niet 
afgeleid wordt door een LCD-schermpje. 
De analoge fotografie heeft een aantal 
filmformaten in gebruik waaronder 
half-kleinbeeld, kleinbeeld, APS, rolfilm 

en vlakfilm. Zelf fotografeer ik af en toe 
nog met met kleinbeeld en 6x6 rolfilm. 
Daarbij hebben kleurendia’s en zwart-
wit de voorkeur. Gelukkig zijn er in dit 
digitale tijdperk nog diverse filmrolletjes 
te koop.
Als fotograaf krijg je vanzelf een voor-
keur voor een bepaald type foto grafie. 
Mijn voorkeur gaat uit naar abstract, 
portret en industriële foto grafie. Wan-
neer er dan ook nog wat oudheid 
in zit ben ik helemaal tevreden. Een 
land niet heel ver hier vandaan heeft 
al mijn interesses in zich: België. En 
dan met name het dorpje Doel onder 
de rook van Antwerpen, de haven 
van Antwerpen, de stad Charleroi, de 
voormalige steenkoolmijn van Beringen 
en het Openluchtmuseum van Bokrijk. 
De bijdrage van deze maand gaat over 
fotografie in België.
Het Openluchtmuseum van Bokrijk heb 
ik een aantal keer bezocht en elke keer 
met een andere analoge fotocamera. 
Wat de setting betreft, komt een oude 
analoge camera met statief daar in 
Bokrijk prima tot zijn recht. Je vindt er 
oude boerderijen en veel oude spullen 
voor de nodige abstracte fotografie en 
verklede figuranten die zich gewillig 
lenen voor portretfotografie.

De oude mijnen van Beringen lenen zich 
voor wat meer abstracte en industriële 
fotografie. Op het terrein vind je nog 
oude koeltorens en leegstaande mijn-
gebouwen. Het mijngebied van Beringen 
staat sinds 2007 op het industriële 
erf  goed van België. Ook hier ben ik 
voor namelijk met mijn analoge rolfilm 
camera te vinden.
Mocht jij als fotograaf ook interesse 
heb ben in abstracte of industriële 
foto grafie, dan zullen de genoemde 
plaatsen wellicht iets voor jou zijn 
om te ontdekken. En ben je op zoek 
naar  inspiratie, wil je meer leren van 
foto  grafie, wil je uitleg krijgen over 
cameragebruik en instellingen, of wil je 
jouw vakantie fotografie op een hoger 
peil brengen, kom dan eens kennis-
maken op de maandelijkse maan dag-
avond van Fotodier. 

Maarten Geers

Welkom in  … België
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Concept - verslag van de Algemene Ledenver-
gadering (ALV), jaarvergadering 2015/2016 
van Wijkvereniging Dierdonk op maandag 7 
november 2016 om 20.30 uur in Parkzicht  

Op de vergadering waren aanwezig van het be-
stuur: Gerard Bosmans (wnd. voorzitter), Jeroen 

Schoonen (penningmeester), Jan van Duren (secretaris) en 
Friedy van den Reek en verder van de leden Fred de Locht, 
Mirjam van der Pijl, Myriam Janssen, Charles van den Reek, 
Peter van Rooij, Karin Bakker, Riny Peerlings, Harrie Peerlings, 
Fien van Duren, Astrid van Raak, Jeanne de Jong, Hans de 
Jong, Frans de Wit, Leonie Boxstart, Wendy van Veen, Hans 
van Rijt, Herman van Zoelen, Johan Smit, Simona Castagnoli, 
Frank Smits, Steven Langewouters, AartJan Nieuwhoff en 
René van Lierop. Van het (bestuurs)lid Ivo Dolmans is een be-
richt van verhindering ontvangen.

1) Opening/vaststelling agenda
Na opening van de vergadering door wnd. voorzitter Gerard 
Bosmans wordt de agenda vastgesteld. 
Aan de aanwezigen worden de volgende stukken uitgedeeld: 
het verslag van de vorige jaarverga-dering, het jaarverslag en 
de jaarrekening 2015/2016 en de begroting voor het nieuwe 
verenigings-jaar 2016/2017. 

2) Ingekomen stukken/mededelingen
Van Johan Smit is namens de organisatie van de kinderdisco 
een mail ontvangen met het verzoek om het budget met € 
200,- te verhogen voor het komend jaar. Dit word betrokken 
bij agendapunt 6d.

3) Vaststellen verslag ALV d.d. 2 november 2015
Het verslag wordt vastgesteld met de correctie dat Frans de 
Wit geen zitting had in de kascommissie. 
Verder worden naar aanleiding van de notulen de volgende 
opmerkingen gemaakt:
- vrijstelling of korting op contributie – Mirjam van der Pijl 

vraagt of mensen die een brief kunnen overleggen dat ze 
armlastig zijn, in aanmerking kunnen komen voor vrijstel-
ling/korting op de contributie. Het bestuur zal deze sugges-
tie in overweging nemen.

- Aangezien de contributieverhoging niet bekend is gemaakt 
in de Gazet zal deze pas het volgende verenigingsjaar 
(2017/2018) ingaan.

- In de contributiebrief zal de hoogte van het bedrag worden 
vermeld (was in de laatste brieven abusievelijk niet gedaan).

4) Bestuurssamenstelling
Volgens het rooster van aftreden is dit jaar Jan van Duren, 
secretaris aftredend. Hij stelt zich herkiesbaar. Er zijn verder 
geen andere kandidaten aangemeld. Jan wordt door de verga-
dering bij acclamatie herbenoemd.  

5) Jaarverslag verenigingsjaar 2015/2016
Door de secretaris wordt een toelichting gegeven op het jaar-
verslag. De ALV gaat inhoudelijk akkoord met het verslag. Het 
jaarverslag zal in de komende Gazet worden gepubliceerd. 
In het algemeen lopen de activiteiten goed alhoewel dit jaar 
een paar activiteiten zijn gestopt. Het financieel resultaat was 
negatief maar het eigen vermogen kon dit opvangen. Aan het 

eind van het verenigingsjaar waren er 360 leden. De wijkver-
eniging heeft voor het Dierdonkweekend weer intensief sa-
mengewerkt met de Stichting Dierdonkdagen. Naar aanleiding 
van het verslag worden de volgende opmerkingen gemaakt:
- Er wordt aandacht gevraagd voor de uitvoerige artikelen in 

de Gazet over de Carnaval en de orgels in de Gaviolizaal etc. 
Het bestuur geeft aan dat met de redactie van de Gazet in 
ieder geval de afspraak is gemaakt dat zaken betreffende de 
wijk voor publicatie altijd voor gaan op andere artikelen.

- Verder wordt gevraagd of er in de Gazet een agenda van 
alle activiteiten kan worden geplaatst. Door de redactie 
van de Gazet wordt aangegeven dat dit erg lastig is om deze 
compleet en actueel te krijgen mede vanwege de tijd die zit 
tussen het sluiten van het concept en de verspreiding. Daar-
door zouden ook veel misverstanden kunnen ontstaan.   

- Met betrekking tot de website wordt door Charles van den 
Reek een toelichting gegeven over het bezoek van de site 
en de daaraan gekoppelde berichten op de social media. 
Is een groot succes: facebook - 750 vrienden, Twitter - 320 
volgers, weggeefhoek heeft al 387 leden. Charles roept op 
om nieuws aan te bieden.  

6) Financiële verslaglegging
a) Balans en jaarrekening verenigingsjaar 2015/2016. De pen-

ningmeester geeft een toelichting op de stukken.  
b) De jaarstukken zijn onderzocht door de kascommissie be-

staande uit de leden, Dhr. AartJan Nieuwhoff en Dhr. Hans 
van Rijt. De voorzitter van de commissie verklaart dat de 
boeken er compleet en gestructureerd uitzien en de com-
missie verleent décharge aan de penningmeester. Op basis 
van die verklaring en alle stukken wordt door de ALV de 
financiële verslaglegging van het jaar 2015/2016 goedge-
keurd. 

c) De kascommissie zal komend jaar wederom bestaan uit Dhr. 
Hans van Rijt en AartJan Nieuwhoff. Als reservelid worden 
Frans de Wit en Hans de Jong genoteerd.

d) Begroting 2016/2017 De nieuwe penningmeester Friedy 
van den Reek licht de begroting toe. Het bestuur stelt 
voor om het systeem iets te wijzigen en wel als volgt. In 
de conceptbegroting  zijn alle vaste en al bekende bedra-
gen opgenomen. Met name voor de overige activiteiten en 
evenementen is een formulier ontwikkeld op basis waarvan 
een aanvraag voor financiële ondersteuning vanuit de wijk-
vereniging kan worden ingediend. Het formulier wordt uit-
gedeeld en het verzoek is om deze ingevuld te sturen naar 
de penningmeester. Het wordt ook op de website geplaatst. 
Mochten er vragen zijn of behoefte aan hulp bij het invullen 
dan kan dat bij het bestuur worden gevraagd. Het bestuur 
geeft aan dat dit geen bezuinigingsmaatregel is en dat goed 
onderbouwde voorstellen zeker kunnen rekenen op een re-
delijke bijdrage. Dit jaar zal een actie worden gehouden om 
nieuwe leden te krijgen. Verder zal bekeken worden of de 
drukkosten niet naar beneden kunnen. Met inachtneming 
van de gemaakte opmerkingen wordt de begroting, voor 
zover reeds ingevuld, alsmede het nieuwe proces geaccor-
deerd door de ALV.

Concept notulen Algemene Ledenvergadering 
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Wijziging Contributie Wijkvereniging

Vervolg concept notulen Algemene Ledenvergadering

7) Rondvraag
-	 Myriam	Janssen	vindt	de	koffieprijs	van	Parkzicht	te	hoog.	
Dit	is	echter	geen	zaak	van	de	wijkvereniging	maar	van	het	
bestuur	van	Parkzicht.

-	 Karin	 Bakker	 maakt	 complimenten	 in	 de	 richting	 van	 de	
Gazet.	 Verder	 vraagt	 zij	 waarom	 niet	 gewerkt	 wordt	 met	
automatische	 incasso.	 Dit	 is	 al	 eens	 uitgezocht.	 Vanwege	
de	frequentie	(eenmalig)	en	de	hoogte	van	de	kosten	is	dit	
echter	niet	aantrekkelijk.	

-	 Peter	 van	Rooij	 heeft	problemen	met	 het	 gebroken	boek-
jaar.	Daar	is	destijds	om	goede	redenen	voor	gekozen.	Het	is	
veel	werk	om	dat	te	wijzigen	en	er	is	geen	dringende	nood-
zaak	voor.

-	 Wendy	van	Veen	–	deelt	mee	dat	de	EHBO-vereniging	weer	
reanimatiecursussen	 gaat	 geven.	 De	 rekening	 kan	 waar-
schijnlijk	bij	de	zorgverzekering	gedeclareerd	worden.

-	 Frank	 Smits	 deelt	mee	dat	 de	Gazet	 volgend	 jaar	 10	 x	 zal	
uitkomen	(i.p.v.	11x).

-	 Herman	van	Zoelen	vraagt	of	de	resterende	spullen	van	de	
knutselclub	gebruikt	mogen	worden	door	de	overblijfmoe-
ders	van	de	school.	Dit	 is	geen	probleem.	Herman	zal	 zelf	
actie	ondernemen.

-	 Johan	Smit	zal	zijn	verzoek	om	meer	budget	via	het	nieuwe	
formulier	indienen	bij	het	bestuur..			

8)	 Sluiting
Onder	dankzegging	voor	ieders	inbreng	sluit	de	voorzitter	de	
vergadering.

Voor verslag,
Jan van Duren

secretaris

Computerinloop Dierdonk

Tijdens	 de	Algemene	 Leden	Vergadering	 van	Wijkvereniging	
Dierdonk	 is	 de	 voorgenomen	 contributiewijziging	
aangenomen.	 Hierdoor	 bedraagt	 de	 contributie	 vanaf	 1	 juli	
2017	voortaan	€	15,00	per	gezin	per	jaar.	Dit	was	€	13,50	per	
gezin	per	 jaar.	Het	bedrag	voor	alleenstaanden	wordt	€	7,50	
per	jaar	(voorheen	€	6,75).

Elders	 in	 deze	 gazet	 treft	 u	 de	 concept-notulen	 aan	 van	 de	
ALV	van	november	2016.	In	deze	Gazet	kunt	u	ook	een	artikel	
lezen	 met	 als	 titel:	 ‘Steun	 de	 wijk:	 word	 lid’,	 waarin	 onder	
andere	wordt	uitgelegd	wat	de	rol	van	de	wijkvereniging	is	en	
hoe	u	lid	kunt	worden.

Bestuur van Wijkvereniging Dierdonk

Mijn	vrouw	vindt	het	heel	 leuk	om	op	haar	 laptop	of	 tablet	
legpuzzels	op	te	 lossen.	Ze	heeft	daar	programma’s	voor	die	
het	mogelijk	maken	om	van	eigen	foto’s	een	puzzel	te	maken.	
Zo’n	puzzel	 kan	uit	honderden	stukjes	bestaan	en	 ze	 is	daar	
dan	ook	vaak	mee	bezig.

Mij	boeit	dat	niet	zo,	maar	ik	vind	het	wel	leuk	om	met	foto’s	
bezig	te	zijn.	Ik	heb	dan	ook	een	verzameling	foto’s	van	meer	
dan	 53	 jaar	 familie-	 en	 vakantiegeschiedenis.	 Ik	 moest	 dan	
ook	vaak	wat	fotomateriaal	via	een	stickje	of	een	archief-CD	
op	haar	apparatuur	zetten.
Dat	was	niet	zo	handig,	dus	schafte	ik	in	2009	een	kastje	aan	
dat	ik	in	de	meterkast	kon	verbinden	met	het	modem	van	toen	
nog	 Chello.	 Een	 wondertje	 van	 gemak!	 Het	 was	 de	 Buffalo	
NASserver.	Mijn	vrouw	en	ik	konden	alle	foto’s	en	ook	andere	
bestanden	 raadplegen	 en	 kopiëren.	 Ze	 had	 mij	 niet	 meer	
nodig	als	ze	met	een	nieuwe	afbeelding	wilde	puzzelen.	Ook	
kon	ik	heel	gemakkelijk	een	backup	van	mijn	eigen	bestanden	
maken.

Inmiddels	leven	we	in	2017	en	de	ontwikkelingen	hebben	niet	
stilgestaan.	Het	wordt	tijd	om	eens	na	te	gaan	of	we	nog	wel	
bij	de	tijd	zijn	en	of	er	niet	meer	te	doen	is	met	zo’n	NASserver.	
En	 jammer	genoeg	blijkt	 dat	het	wél	het	 geval	 te	 zijn,	maar	
niet	met	mijn	apparaat.

Gelukkig	 hebben	 we	 in	 ons	 team	 Hans,	 die	 erg	 veel	 weet	
van	 de	 mogelijkheden	 van	 een	 moderne	 NAserver:	 Van	

opslagmedium	 en	 privé	 TV-kanaal	 tot	 het	 maken	 van	 een	
privé-cloud.	Daarmee	kan	vanaf	elke	plek	en	elke	computer,	
tablet	of	smartphone	contact	met	je	eigen	materiaal	gemaakt	
worden.	 Hij	 wil	 ons	 graag	 kennis	 laten	 maken	 met	 deze	
mogelijkheden,	in	de	workshop	die	op	13	april	om	10:00	uur	
gehouden	wordt.

U	bent	van	harte	welkom	om	daar	gratis	aan	deel	te	nemen,	
als	u	lid	van	de	wijkvereniging	of	van	Seniorweb	bent.

Het is fijn als u de presentaties nog eens terug kunt lezen. 
Vandaar dat we de mogelijkheid bieden om een PDF-bestand 
van de in het afgelopen seizoen te ontvangen. Dat kan, door 
onze wekelijkse inloop te bezoeken en daar uw emailadres 
en de namen van de gewenste handouts door te geven. Wij 
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HENK HUIJSMAN
O P T I E K

Schoolstraat 25
5761 BV  Bakel
Telefoon 0492-343878

Optiek

mode

op z’n

best

Oogmeting

+

Reparaties 

GRATIS

Voor BRILLEN en CONTACTLENZEN
Geopend: dinsdag t/m zaterdag

INBOUW
KOELER
• energieklasse A++ 
• nismaat 88 cm 
•  inhoud 155 liter 
• deur-op-deur montage 
• glazen legplateau’s
• digitale temperatuurinstelling 
• LED binnenverlichting 
• KRIE 2883

Al 90 jaar uw vertrouwde 
witgoedspecialist

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

883

499,-
   euro      

589,-  

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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Steun de wijk: word lid
In Dierdonk wordt al bijna 25 jaar veel georganiseerd. Een groot 
aantal vrijwilligers was en is actief om activiteiten te regelen 
voor jong en oud. Van jeugddisco tot computercursussen voor 
ouderen. Van carnaval tot Dierdonkquiz. Van crea-avonden 
tot de Gazet. Van darten tot Dierdonk Dagen.

De wijkvereniging stimuleert en (mede)financiert deze 
activiteiten al jaar en dag. De leden betalen contributie en 
de Gemeente verstrekt subsidie op basis van het aantal 
leden. Op dit moment zijn bijna 400 gezinnen lid. Dat aantal 
kan omhoog. Word ook lid en draag uw steentje bij aan de 
leefbaarheid van Dierdonk.

De contributie bedraagt € 15,00 per gezin per jaar (van juli tot 
en met juni)*. Alleenstaanden betalen slechts € 7,50. Naast 
het maatschappelijke doel staat het lidmaatschap ook garant 
voor korting op deelname aan bepaalde activiteiten. Hierdoor 
wordt de netto-bijdrage nog lager.

Aanmelden kan via de website www.dierdonk.nl of door een 
mail te sturen naar onze penningmeester Friedy van den Reek 
(r.vandenreek@upcmail.nl) of door onderstaand formulier in 
te vullen en af te geven (Berkenheuveldreef 4).

Bestuur van Wijkvereniging Dierdonk

Naam:  .............................................  Aantal gezinsleden:  ......
Adres:  .............................................  Postcode:  ......................
Telefoonnummer:  ............................
E-mailadres:  .............................................................................

*: De contributie wordt bij aanmelding per 3 maanden bere-
kend naar rato van resterende verenigingsjaar. Opzegging 
dient te gebeuren 4 weken vóór einde verenigingsjaar.

Jeugddisco  
Al jarenlang  worden er door verschillende vrijwilligers 
jeugddisco’s georganiseerd. Een kleine groep neemt voor 
enkele jaren het voortouw om de organisatie op zich te 
nemen en een grotere groep geeft zich op om enkele keren 
per jaar ingezet te worden om te helpen bij de disco in de 
vorm van bardiensten, toezicht, schminken enz. Ook zijn er de 
laatste jaren steeds vaker middelbare scholieren die helpen 
bij de disco om hun maatschappelijke stage te vervullen. De 
bestaande groep vrijwilligers zal echter komend jaar en het 
jaar daarna een stuk kleiner worden, omdat hun kinderen de 
leeftijd van de jeugddisco ontgroeien. Daarom zijn we nu al 
op zoek naar enthousiaste mensen die het stokje over willen 
gaan nemen. Want het blijft een hartstikke leuk evenement 
zowel voor de kinderen als voor de vrijwilligers. Het zou erg 
jammer zijn als het geen doorgang meer kan vinden. Dus 
ouders geef U op of kom eens meedraaien, jullie kinderen 
vinden het erg leuk, elke keer weer. 

Vrijdag 7 april is het HOLLYWOOD / GLAMOUR DISCO !!
Voor alle kinderen uit groep 4 t/m 8.  
Entree 1,00 en consumpties zijn 0,60 ct. 

Graag tot dan !!!
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Heerlijk even wandelen met je trouwe viervoeter lekker los 
laten lopen dat moet toch kunnen er is alle ruimte voor. 

Helemaal waar maar vergeet niet dat deze makker een van 
zijn scherpe zintuigen gebruikt waarbij de neus zijn vrije gang 
gaat. Misschien niet de bedoeling maar een opgesnuffeld 
vogelnestje laat hij niet aan zijn neus voorbijgaan een 
broedende vogel opgejaagd met als beloning eitjes of jonkies 
om op te peuzelen. 
Jammer want het onlangs door het waterschap heringerichte 
gebied rond de Bakelse Aa heeft de bedoeling om een ideale 
omstandigheid voor de weidevogelkuikens te bieden. 
Bij de nog lage temperaturen hebben de jonge vogels de 
opwarming van hun ouders nodig anders redden ze het 
niet door onderkoeling. Nu zijn er verboden gesteld dat 
weidevogels en andere beschermde dieren niet opzettelijk 
mogen worden gestoord. Dit moet niet leiden tot iets wat 

niet mag maar vraagt eerder om begrip van iedereen die van 
zijn dier en andere dieren houdt. Zo zijn er regels gesteld over 
maaiwerkzaamheden afgestemd op de instandhouding van 
weidevogels bij voorkeur niet maaien, tussen 15 mrt. en 15 
jun., gedurende het broedseizoen. 

Als wandelaar met of zonder hond kunnen we er toe 
bijdragen dat het weidevogelbestand wordt uitgebreid en er 
een ecologische ontwikkeling plaatsvindt waarvan iedereen 
blij wordt. Grutto, Kieviten, Tureluur, Watersnip, Wulp 
en steltlopers zoals Blauwe reiger, Lepelaar, Ooievaar en 
Zilverreiger voelen zich in deze omgeving thuis. 
Hoe meer kans ze krijgen om zich te vestigen des te meer 
kunnen we ervan genieten. Een alsmaar verrassend 
schouwspel van zowel hond, vogels en natuur. Beste 
hondenbezitter met uw trouwe vriend aan zijn vertrouwde 
lijn wordt dit een groot succes.

Hoezo broedseizoen ! 

De Japanse naam voor de kersenbomen en hun 
bloesems is Prunus serrulata (Prunus jamasakura), 
Prunus speciosa, Prunus × yedoensis. In het Nederlands 
gebruikt men de term kersenbloesem.

De sakura is altijd een symbool geweest van de vergankelijke 
schoonheid in Japan. Het leven wordt beschouwd als mooi en 
kort, een beetje zoals de kersenbloesem.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de sakura een symbool 
om het Japanse volk te motiveren. De kamikazepiloten 
schilderden kersenbloesems op de flanken van hun vliegtuig 
alvorens op een zelfmoordmissie te vertrekken. De overheid 

moedigde de Japanners aan in hun geloof dat de zielen van de 
gesneuvelde soldaten reïncarneerden in de kersenbloesems.
Het Japanse festival hanami markeert de start van de lente. 
Volgens traditie vieren families en vrienden dit met een 
picknick onder de kersenbomen, Sakura, die in bloei staan. 
Tijdens dit jaarlijks terugkerende evenement wordt er 
gegeten, gedronken, muziek gemaakt en geluisterd.

De kersenbomen bloeien slechts een week per jaar, in Ne-
derland doorgaans eind maart of begin april. Die lente wordt 
ook gevierd in de museumtuin van ‘Museum Volkenkunde’ te 
Leiden. We hoeven niet zover te gaan om te kunnen genieten 
van deze mooie bloesem. Immers er zijn drie soorten “ Japanse 
sierkers” die in de wijk Dierdonk staan. Prunus  serrulata 
 subhirtella ‘Autumnalis’ bij de vooringang van de basisschool. 
Bloeit in het najaar wit of licht-rose bloemen, tot eind novem-
ber/ begin december. Bloei herhaalt zich in april, momenteel 
(half maart) staat een boom rijk in de bloei. Prunus serrulata 
‘Miyako’ in de Velhorstweide. Zeer rijk bloeiende bomen 
prachtig in mei. Bloemen in de knop rose, bij ontluiken zuiver 
wit. Prunus serrulata x yedoensis (=Prunus speciosa x Prunus 
subhirtella) aan de Pinksterbloembeek, Parnassiasingel / Wa-
terleliesingel en Zonnedauwsingel /waterleliesingel. Bloeit in 
april zeer overvloedig met aanvankelijk rose later witte bloe-
men , vruchten donkerrood tot bijna zwart. Hoe kleurrijk kun-
nen bomen zijn!

 Fried van Rijt

Sakura

Fried van Rijt
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Met veel plezier kijken we terug naar 
het programmeerlab waar we een 
maand lang gebruik van mochten 
maken. Het QliqLab bezoekt een heel 
aantal scholen in Helmond en basis
school Dierdonk was in februari aan 
de beurt. Voor iedere groep zijn er 
leskisten samengesteld met passende 
programmeeractiviteiten. 
Van het ont  cijferen van Binaire codes, 
tot pro gram  meerspelletjes, tot het 
aan sturen van een echte robot, er was 
voor ieder wat wils. 

Programmeren in groep 12
Wij leerden programmeren! Tot de car
navalsvakantie was het programmeer
lab bij ons op school. Zelfs de aller
kleinsten van onze school leerden
wat programmeren is. Je maakt een
programaatjewateenrobotgaatdoen,
eigenlijk leer de robots hoe zemoeten
lopen. Je werkt stap voor stap om de
robotnaardegewensteplektebrengen.
Wij zijn in groep 12D begonnen met 
een kaartspel. Hier stonden verschil
lende opdrachten op. Met deze kaar
ten konden de kinderen elkaar pro
grammeren. Je legtdekaartenneeren
de ander volgt de stappen. Hier stond
bijvoorbeeld op: Zet een stap naar
voren,stapnaarlinks,stapnaarrechts,
gazittenofstaop.Het leukstewasom

de juf te programmeren, wat hebben
wegelachen!
De volgende activiteit was zelf aan
de slag met een echte robot. De kin
deren van de Er@smusklas hebben
ons hierbij geholpen. We hebben een
robotmuis geprogrammeerd en door
een zelf gemaakt doolhof laten lopen.
De kinderen waren heel enthousiast!
Vol verwondering keken ze naar de
rondlopendemuis!

Programmeren in groep 3
Toen de kinderen ingelicht waren
dat het Qliqlab naar basisschool
Dierdonk kwam, waren ze meteen erg
benieuwd. Bij elke doos die de school
binnengebracht werd, dachten de
kinderendatdaar‘derobotjes”inzaten.
De bezorger wist dan natuurlijk niet
waarzehetoverhaddenmaarspeelde
geheimzinnigmee.
En toen was het eindelijk zover, we
gingenprogrammeren!Gelukkighadden
deleerkrachteneenmiddagzelfkunnen
ervaren hoe het programmeren in zijn
werk ging. Na een korte uitleg gingen
de kinderen in groepjes op onderzoek 
uit enwatwaren er veel verschillende
activiteiten:
 Steentjesmeteenrouteonderelkaar
leggen,opstartdrukkenendeBeebot
volgdederoutediezegelegdhadden.

 EenrobotjebesturenmetdeIpad.
 Eenbordspelwaarbij je schildpadden
over het bord hindernissen liet ver
slaan.

 EenprogrammeerspelopdeiPad.
 In tweetallen hetzelfde gebouw bou
wenzonderdatjeelkaarziet.

 Bekertjesstapelen.
 EenrobotdieDotheeteenroutelaten
rijdenentegelijkertijdopdexylofoon
latenspelen.

Jemoestop jehoedezijnwantvoor je
hetwistreedereenrobottegenjeaan!
Wezagendekinderenechtgenietenen
wat zijn kinderen toch handig en snel
mettechniek!

Programmeren in groep 4
Door Tessa uit groep 4a en Femke uit 
groep 4b
Er zijn robotjesen je kunt zebesturen.
Het is heel leuk omdat je het van een
afstand kan besturen. Het is ook heel
duur. Er zijn veel opdrachten met ro
bots, bijvoorbeeld Dash en Dot. Dit
zijn broertjes van elkaar. Je moet bij
sommigeeenpaadje leggen.Een robot
kanmuziekmaken.Enzijnspelletjesop
detabletwaarjegeenrobotvoornodig
hebt.

Programmeren in groep 78
De afgelopen weken in het program
meerlab verliepen zo: In het begin
moest iedereen in de klas een tweetal
maken dat verliep vlotjes. De eerste
keer was het voor iedereen nog even

wennenmaardankzijde
mees ter kon iedereen 
vooruit. Het was een
goe de kennismaking met 
programmeren.Weheb
ben dingen geleerd die 
we eerst nog niet kon
den, bijvoorbeeld: hoe
wemetcodeseenrobot
opdrachten konden ge
ven.

Programmeren op basisschool Dierdonk
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De Gasterij is het vernieuwde restaurant op d’n Heikant in Aarle-Rixtel, wat u al jaren kent als Landgoed 
d’n Heikant. Een sprankelend bedrijf voor leuke uitjes voor bedrijven en familiedagen en waar al meer als 
10.000 gasten hebben genoten van onze welbekende BBQ en buffetten.

Buitengewoon genieten van à la carte gerechten
Met al deze ervaringen op zak was het tijd voor een nieuwe stap. Jos en 
Rita gaan samen met de nieuwe keukenbrigade nu ook à la carte gerechten 
aanbieden. Dus niet alleen koken voor groepen voor een BBQ of een buffet maar 
voor iedereen die zin heeft om ‘Buitengewoon’ te genieten. We gaan een mooie 
kaart samenstellen met smaakvolle, eerlijke en verse producten verzorgd door 
leveranciers die hierin met ons meedenken en alleen maar het beste bieden.

Vernieuwde, sfeer-
volle ambiance voor lunch of diner
Na een periode van verbouwen heeft ons restaurant in Aarle-Rixtel een make-
over gekregen. Een nieuwe uitstraling die past bij buitengewoon genieten. Een 
plek waar het altijd goed toeven is en waar iedereen zich thuis voelt. De keuken 
is vernieuwd met  apparatuur zoals een grill voor mooie entrecotes of een 
heerlijke verse vis, een koude keuken voor de bereiding van de voorgerechten 
en desserts een fijne plek waar onze keukenbrigade de ruimte heeft om goed te 
kunnen werken. Kom dus snel een keer langs om onze nieuwe mogelijkheden te 
ontdekken!

Ontdek onze mogelijkheden
Naast ons vernieuwde restaurant vindt u in Aarle-Rixtel, nabij Helmond, vele 
unieke mogelijkheden om een bijzonder uitje of dagje weg te organiseren bij 
Landgoed d’n Heikant. Voor de allerkleinsten is er een speel- en dierenweide. 
Volwassenen kunnen een balletje slaan op onze Par 3 9-holes golfbaan, 
een bezoek  brengen aan de Peel of een route maken door het mooie 
buitengebied op een Swing Trike of fietstrein, boerenmidgetgolfen, paintballen 
of klootschieten, een workshop doek op klomp beschilderen volgen, een GPS-
tocht, metaaldetectortocht of tandem-fotozoektocht volgen en Oud Hollandse 
spelen of een pubquiz doen.
Voor meer informatie over onze leuke activiteiten of voor het reserveren van 
een tafeltje voor een (zakelijke) lunch of diner in ons restaurant in Aarle-Rixtel 
kunt u direct telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen. We heten u 
graag van harte welkom!

Openingsweekend, Proeverij 31 maart- 1 en 2 april 

Op vrijdag 31 maart gaan de deuren open van ons nieuwe restaurant “Gasterij d’n Heikant”.

In dit openingsweekend starten wij met een Proeverij, een greep uit ons eerlijke 
heerlijke menu.  U kunt aangeven of u van vlees of vis houdt of dat u liever 
vegetarisch eet. Met onze vernieuwde keukenbrigade gaan wij u verwennen 
in ons sfeervolle restaurant een avond  “Buitengewoon Genieten”. Hier hoort 
natuurlijk een lekker drankje bij, u kunt voor een heerlijk glas wijn kiezen of 
misschien past juist een speciaal biertje beter bij u. Wij gaan u verwennen en 
laten u graag kennismaken met wie wij zijn en waar we voor staan.                                  
Proeverij € 29,50 excl. drankjes, misschien is er nog een tafeltje vrij?                   

Om te reserveren kunt u bellen naar 0492 550871
of via de website www.gasterijdenheikant.nl 

Gasterij d’n Heikant 
het nieuwste restaurant in Aarle-Rixtel

(advertorial)
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Opa en Jasper zitten buiten op een bank 
in de tuin. Ze hebben geen jassen aan. 
De zon is lekker warm. De poes scharrelt 
door het pas opgekomen groene gras.‘Ik 
ruik de lente’, zegt opa. ‘Die kun je toch 
helemaal niet ruiken opa’, zegt Jasper. 
‘Ja hoor. Alles ruikt in de lente lekker 
fris. Het gras, de bloemen, de nieuwe 
blaadjes aan de bomen’.

Jasper springt van de bank en ruikt aan 
de krokussen. Daarna ruikt hij aan het 
gras. ‘Het ruikt wel lekker opa’. ‘Kijk, het 
vogelhuisje wordt ook weer gebruikt’, 
zegt opa. Een musje komt met een takje 
aangevlogen in zijn bek. ‘Het musje 
maakt een nestje. Straks hebben we 
allemaal kleine vogeltjes in de tuin’, zegt 
opa. Jasper springt heen en weer van 
plezier. Wat is de lente toch leuk.

Weet je wat wij gaan doen? We gaan een 
fietstochtje maken langs de weilanden. 
Jij mag achterop en dan kun je de lente 
zien en ruiken’, zegt opa. ‘Jaa! Ik wil 
mee’, roept Jasper opgewonden.

Jasper zit achterop de fiets van opa. Opa 
fietst over een fietspad dwars door het 
weiland. Jasper kijkt naar links en dan 
weer naar rechts. Er is zoveel te zien. 
Opa wijst naar pasgeboren lammetjes in 
de wei. Er zijn er heel veel. Ze dartelen 
en spelen krijgertje met elkaar. Ze zien 
er schattig uit met hun witte vachtjes.

Opa stopt bij een sloot en wijst naar 
een lange stoet eendjes. Ze zwemmen 
gehoorzaam achter hun moeder aan. 

‘Kijk Jasper. Allemaal kleine eendjes’. 
Jasper probeert ze te tellen. ‘Het zijn 
er negen’, zegt Jasper. ‘Dat heb je goed 
gedaan’, zegt opa. Jasper glundert.

Ze fietsen weer verder. Opa wijst naar 
een boom vol met bloesem. ‘Opa, ik wil 
aan die boom ruiken’, zegt Jasper. Opa 
stopt vlak onder de boom. Hij buigt 
voorzichtig een tak om vlakbij Jaspers 
neus. Jasper ruikt en zegt: ‘Ik ruik lente’. 
Opa ruikt ook en knikt.

Als ze weer verder fietsen komen ze 
langs een boerderij. Er staat een bord 
op het erf: ‘Boerenkaas te koop!’ ‘We 
gaan wat kaas kopen voor oma’, zegt 
opa en stapt van zijn fiets. Hij zet de 
fiets tegen een heg. Jasper wordt uit het 
fietszitje getild. Samen lopen ze naar 
het huis van de boer. Opa belt aan. De 
boer doet open. ‘We willen kaas kopen’, 
zegt opa. De boer gaat hen voor naar de 
kaasmakerij.

‘Lekker lenteweertje. Een fietstocht 
met de kleine aan het maken?’ vraagt 
de boer. ‘Mijn kleinzoon wil de lente 
zien en ruiken’, zegt opa. De boer geeft 
Jasper een aai over zijn bol. ‘Nou dan 
ben je hier aan het goede adres. Er zijn 
jonge biggetjes geboren. We kunnen wel 
even gaan kijken’, zegt de boer. Met z’n 
drieën lopen ze naar de stal. Een vrolijk 
geknor komt hen tegemoet. Jasper ziet 
wel vijf roze biggetjes scharrelen in het 
stro. De moeder ligt languit. Af en toe 
drinkt een biggetje wat bij haar. De boer 

pakt een biggetje op en geeft het aan 
Jasper. Jasper vindt het wel een beetje 
eng. Het biggetje spartelt en wil weer 
terug naar zijn moeder. Jasper ruikt aan 
het biggetje. ‘Hij ruikt niet naar lente. 
Hij stinkt’, zegt Jasper. ‘We zetten hem 
weer bij zijn moeder’, zegt de boer.

Ze lopen met z’n drieën weer terug naar 
het huis. De boer gaat hen voor naar de 
kaasmakerij. Er liggen allemaal ronde 
kazen op een plank. De boer pakt een 
kaas. ‘Die is erg lekker’, zegt de boer en 
snijdt een brok kaas af. Opa en Jasper 
mogen proeven. Opa vindt hem lekker 
en koopt wel een kilo kaas. ‘Ik eet lente’, 
zegt Jasper. ‘Nou, dit is geen jonge kaas. 
Deze kaas is zeker een jaar oud’, zegt de 
boer. ‘We gaan weer eens op huis aan’, 
zegt opa en geeft de boer een stevige 
hand.

Opa en Jasper zetten de fiets in de 
schuur. Het was een fijne fietstocht. 
Samen lopen ze door de tuin naar 
binnen. Oma zit al op hen te wachten. 
Er hangt een heerlijke baklucht in het 
huis. Jasper gaat naast oma op de bank 
zitten. Jasper vertelt over de lammetjes, 
de eendjes en de biggetjes die hij heeft 
gezien. En de bloesem die hij heeft 
geroken.

Dan heb je nu wel zin in een stuk cake. 
Die ruikt helemaal naar de lente’, zegt 
oma. ‘Neee, dat kan niet oma. Die ruikt 
gewoon naar cake’, zegt Jasper.

© Copyright  Anne de Vries-Neuteboom

De lente zien en ruiken 
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Doodles gifts op www.yoursurprise.nl      Doodles wenskaarten op www.greetz.nl.

       Oplossingen op pag 29.
Gazet april 2017 19

pag 17 - apri  kinderpag 2017.indd   19 23-3-2017   22:15:38



ACTIE VAN DE MAAND

Uw nieuwe gordijnen 

inclusief inmeten, 

plaatsen en confectie
 in 

ons eigen atelier

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

NOG
MEER

Ons groente en fruit is gegarandeerd 
vers en nu ook nog eens met 50% 

korting! Zo wordt gezond genieten 
wel heel voordelig.

50%
KORTING*
Op een product naar keuze van 

de groente- en fruitafdeling

•  Deze waardebon is geldig van zaterdag 1 t/m 
zondag 30 april en alleen inwisselbaar bij 
Jumbo Bakel, Auerschootseweg 17.

•  Maximaal één waardebon per transactie/klant.
•  Korting geldt voor 1 stuk of 1 verpakking met 

groenten of fruit. 88 7711715 899132

Ons groente en fruit is gegarandeerd 
vers en nu ook nog eens met 50% 

korting! Zo wordt gezond genieten 

Op een product naar keuze van 
de groente- en fruitafdeling

•  Deze waardebon is geldig van zaterdag 1 t/m 

50%50%
*

Ons groente en fruit is gegarandeerd 

korting! Zo wordt gezond genieten 

•  Deze waardebon is geldig van zaterdag 1 t/m •  Deze waardebon is geldig van zaterdag 1 t/m 
zondag 30 april en alleen inwisselbaar bij zondag 30 april en alleen inwisselbaar bij 
Jumbo Bakel, Auerschootseweg 17.Jumbo Bakel, Auerschootseweg 17.

KORTING
Op een product naar keuze van 

de groente- en fruitafdeling

*Actie geldig t/m 31 mei 2017

Mierloseweg 86, Helmond, Tel.: (0492) 53 50 66, www.driessendeverffabriek.nl

Sigma Sikkens Wijzonol
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De hobby van … Sacha van Lierop (plan!)
We interviewen dit jaar de fractie voor
zitters van de ons vertegen woordi
gende Helmondse politieke partijen 
in de gemeenteraad. Deze maand de 
fractievoorzitter van plan!, Sacha van 
Lierop!

plan!
Sacha is inmiddels alweer 10 jaar raads
lid in Helmond. Sinds november 2015 
is hij dat voor politieke partij plan! De 
nieuwe partij plan! is toen opgericht 
door Guido van Dooren, Ronald de 
Leest, Henk Klarenbeek, Henk de Leest 
en Sacha van Lierop. Sacha zit in de raad 
namens plan! en krijgt ondersteuning 
van Henk & Henk als commissieleden. 
Guido en Ronald ondersteunen de partij 
als respectievelijk bestuursvoorzitter en 
bestuurssecretaris. Het motto van de 
partij luidt: “De agenda van de straat, op 
tafel in de raad.”

Druk baasje
Vroeger, vóor zijn raadslidmaatschap, 
had Sacha veel meer tijd voor hob
by’s. Toch is hij altijd al een bezig 
baas je geweest. Vele Helmonders 
kennen hem als eigenaar van de 
strip boekenwinkel in de Heistraat. 
De fysieke winkel bestaat niet meer 
maar online op stripfan.nl is Sacha 
nog altijd handelaar in stripboeken. 
Regelmatig kunt u Sacha tegenkomen 
als medewerker bij het tankstation OK 
City op het Zuidende. En sinds 2015 
is Sacha van Lierop voorzitter van 
woningbouwvereniging Volksbelang, 
een van de woningbouwcorporaties uit 
onze gemeente. En dan, zo zegt hij zelf, 
heeft hij ook nog een gezin met een 
lieve vrouw en twee prachtige dochters. 
Sacha is veel van huis maar hij doet er 
alles aan om zoveel mogelijk met zijn 
gezin samen aan tafel te zitten voor het 
avondeten. En als het even kan is hij op 
de woensdag en zaterdag langs de lijn 
te vinden bij RoodWit’62. Zijn jongste 
dochter voetbalt daar en Sacha is leider 
van haar team.

Afdalen
Zijn spaarzame vrije tijd spendeert 
Sacha graag aan een bijzondere hobby, 
een hobby die hij graag met zijn 
dochters beoefent: achtbanen rijden! 
Deze hobby is ook ontstaan via zijn 
dochters. De oudste was nog maar 4 
jaar oud toen zij al in de Efteling het 

liefst voor in een karretje een achtbaan 
afdaalde. In Bobbejaanland bleek er 
een speciale beugel te bestaan om 
kleine kinderen veilig te houden in de 
achtbaan. De hoogte was, en is soms 
nog wel, even een dingetje maar de 
snelheid van afdalen is een geweldige 
sensatie. De liefde was geboren! Een 
abonnement op de Efteling was het 
gevolg en vele maandagen, als de zaak 
dicht was, werden er enkele uren in het 
sprookjespark van Kaatsheuvel besteed. 
Daarnaast ontstond er een expeditie 
naar allerlei achtbanen in Europa. Elke 
vakantie een nieuwe achtbaan!

Parc Asterix
De vakanties zijn voor het gezin van 
Lierop qualitytime. Op de heenweg 
én op de terugweg wordt steevast een 
pretpark met achtbanen aangedaan en 
als het even kan wordt ook op de plaats 
van bestemming zo’n park bezocht. 
Weer of geen weer… al is een bobbaan 
in een hagelbui niet echt een pretje…
Tot de favoriete parken van Sacha 
en zijn gezin hoort, uiteraard bij een 
stripboekenhandelaar, Parc Asterix in 
de buurt van Parijs. Ook Europapark in 
Duitsland staat hoog in de top tien maar 
het allermooiste park, met geweldige 
achtbanen, is volgens de familie van 
Lierop nog steeds De Efteling!

Nieuwe plannen!
Het leukste van deze hobby vindt Sacha 
dat hij het samen met zijn kinderen kan 
doen. “Het raadswerk kost erg veel tijd. 
Niet alleen met de vergaderingen in de 
avonduren maar ook overdag. Bij voor
beeld als ik boodschappen ga doen, kost 
me dat vaak meer tijd dan verwacht 
omdat ik dan wordt aan gesproken op 
gemeentelijk beleid en/of de plannen 
van onze partij. We hebben vlak na onze 
oprichting een compleet en uitgewerkt 
centrumplan gepresenteerd inclusief 
finan ciële onderbouwing. We willen ons 

nu én in de toekomst proactief blijven 
opstel len en niet alleen afhankelijk 
zijn van datgene waar het college mee 
komt. Inmiddels staan er weer nieuwe 
plan nen op de rol.

Raadsakkoord
Sacha en zijn kompanen binnen plan! 
willen er zijn voor Helmond en haar 
inwoners. Samenwerken staat hoog in 
hun vaandel. En dat het op een andere 
manier kan is de overtuiging van plan!. 
Wij hebben het lef wel”, zegt Sacha. 
Een raadsakkoord in plaats van een 
coalitieakkoord is bijvoorbeeld een van 
de zaken die zij nastreven. “We hoe
ven het niet 100% eens te zijn maar 
we kunnen wel uitgaan van duidelijke 
meerderheden in zo’n akkoord. Dan 
spreken we dus af te gaan doen wat het 
overgrote deel van deze stad wil.”
Sacha zegt zich zorgen te maken over de 
verharding van de samenleving. “Ik wil 
dat Helmond de prachtige stad blijft die 
ze is. Voor mijn dochters… en voor alle 
andere inwoners.”

Waar Sacha en ik het in elk geval over 
eens kunnen worden is dat het “acht
baan gevoel” voorbehouden moet wor
den aan pretparken en dat de poli tiek 
moet zorgen voor stabiliteit en zeker
heid…

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!
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Toon van den Elsen Beheer b.v. 

 
BOUWBEDRIJF 

 
Kozijnen-Bouw-Onderhoud 

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

Metselwerken 
Timmerwerken 
Onderhoudswerken 
Beglazing 
Cascobouw 
Dakbedekking 
Aanbouw/verbouw 
Invalidenaanpassingen 

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

Garantie 
Kwaliteit 
Betaalbaar 

Ook verzorgen wij uw bouwtekening en vergunningaanvraag.

Westerzandweide 6
5709 MR Helmond 

Tel.: 0492-550202
Fax: 0492-548367 

www.bouwbedrijfkbo.nl
E-mail: bouwbedrijf.kbo@chello.nl 
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Het wegnemen van drinken en snoepjes…
… een dringende reden 
voor ontslag op staande 
voet?

De werkneemster in deze zaak was 23 
jaar werkzaam als schoonmaakster 
in een bibliotheek. De vestiging waar 
deze werkneemster werkzaam was ging 
met ingang van 1 april 2016 sluiten en 
de werkneemster ging met ingang van 
de laatstgenoemde datum werken op 
een andere vestiging zijnde ook een 
bibliotheek. In de arbeidsovereenkomst 
van de werkneemster stond vermeld dat 
de werkneemster zich ermee bekend 
verklaart dat zij het vertrouwen geniet 
met betrekking tot de eigendommen 
van de klant van de werkgever en 
dat wanneer de werkneemster dit 
ver trouwen beschaamt door eigen
dommen van de klant van de werkgever 
weg te nemen, dit altijd wordt aan
gemerkt als een dringende reden met 
ontslag op staande voet tot gevolg. 
De bibliotheek was in deze zaak de 
klant van de werkgever. Op de eerste 
werkdag op de andere vestiging moest 
de werkneemster wegwijs gemaakt 
worden in het gebouw en werd de 
werk neemster door een collega 
daar rondgeleid. De leidinggevende 
was toen niet aanwezig. In de pauze 
kreeg de werkneemster drinken van 
deze collega. Deze collega deelde de 
werkneemster mede dat drinken, eten 
en snoepjes gewoon gepakt mochten 
worden tijdens de pauze. Aangezien 
dit ook was toegestaan in de vestiging 
waar de werkneemster eerder 23 jaar 
werkzaam was pakte de werkneemster 
regel matig drinken en snoepjes. De 
werkgever kwam hier al snel achter 
door het bekijken van camerabeelden 
en heeft de werkneemster vervolgens 

op staande voet ontslagen. 
De werkneemster heeft de kanton
rechter o.a. verzocht het ontslag op 
staande voet te vernietigen. De kanton
rechter heeft geoordeeld dat het 
ontslag op staande voet ten onrechte is 
gegeven en dat het ontslag op staande 
voet vernietigd dient te worden.

In de wet staat vermeld dat zowel een 
werkgever als een werknemer de ar
beids  overeenkomst per direct op grond 
van een dringende reden op mag zeggen 
en deze opzegging moet ook direct 
worden medegedeeld aan de weder
partij. Op grond van de wet worden 
voor de werkgever als dringende 
rede nen beschouwd zodanige daden, 
eigen schappen of gedragingen van 
de werk nemer dat van de werkgever 
redelijkerwijze niet gevergd kan worden 
de arbeidsovereenkomst te laten 
voort d  uren. Relevant daarbij zijn aard 
en duur van de dienstbetrekking, de 
wijze waarop de werknemer zijn werk 
heeft vervuld en ook de persoonlijke 
omstandigheden van de werknemer. 

Er wordt in de rechtspraak niet snel 
aan genomen dat er sprake is van een 
drin gende reden om een arbeids over
een komst per direct te be ëindigen. Bij 
de beoordeling van de rechtsgeldigheid 
van een ontslag op staande voet dient 
de kantonrechter alle omstandigheden 
van het geval in aanmerking te nemen. 
De kantonrechter moet hierbij de aard 
en ernst van de aangevoerde dringende 
reden afwegen tegen de door de 
werknemer aangevoerde (persoonlijke) 
omstandigheden. 

In deze zaak vond de kantonrechter 
het van belang dat de werkneemster 

bij het werk in de bibliotheek zich in 
een vertrouwenspositie bevond. Het 
wegnemen van zaken van de bibliotheek, 
zijnde de klant van de werkgever, diende 
niet als een lichtvaardig voorval te 
worden aangemerkt. Desondanks heeft 
de kantonrechter geoordeeld dat er in 
dit geval toch geen sprake kon zijn van 
een dringende reden die een ontslag op 
staande voet kon rechtvaardigen. In de 
vorige vestiging waar de werkneemster 
23 jaar lang werkzaam was, was het 
wel toegestaan om in de pauze eten, 
drinken en snoepjes te pakken. De 
kanton rechter vond het dan ook be
grij pe lijk dat de werkneemster afging 
op de mededelingen hierover van haar 
collega. De kantonrechter oordeelde 
dat het aan de werkgever was om de 
regels omtrent eten en drinken expliciet 
mede te delen aan de werkneemster 
en dat het passend was geweest als 
de werkgever de werkneemster een 
duidelijke (laatste) waarschuwing had 
gegeven. De kantonrechter vond het 
ook van belang dat de werkneemster 
23 jaar lang goed had gefunctioneerd. 
Het ontslag op staande voet werd dus 
vernietigd door de kantonrechter en 
de werkgever moest de werkneemster 
weer toelaten tot haar werkplek.

Het is voor een werkgever dus aan te 
raden om steeds aan iedere nieuwe 
werknemer heel duidelijk de bedrijfs
regels mede te delen en bij voorkeur 
deze bedrijfsregels schriftelijk vast te 
leggen. Anders kan dat een werkgever 
duur komen te staan. Voor een werk
nemer is het raadzaam om ingeval van 
een (dreigend) ontslag op staande voet 
wegens het overtreden van één of 
meerdere bedrijfsregels snel juridisch 
advies in te winnen, Ingeval u juridische 
bijstand wenst tot het opstellen van 
dergelijke bedrijfsregels of andere 
vragen heeft omtrent (het overtreden 
van) bedrijfsregels kunt u hierover 
contact met mij opnemen.

Mw. mr. M. (Marjolein) Ummels
Arbeidsrechtspecialist

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

“Ouderenwerk Haverveld Dierdonk”
Wist U dat … 
er in onze wijk Dierdonk een 15 tal 
vrijwilligers zijn die 6x per jaar een leuke 
activiteitenmiddag ver zorgen voor onze 
ouderen in Dierd onk 
Dit doen zij onder de naam: “Ouderen
werk Haverveld Dierdonk”,
Wij houden deze activiteit altijd op een 
maandagmiddag in het Parkzicht.
Hopelijk kunnen wij U ontmoeten op 
een van onze activiteitenmiddagen.

Als er nieuwe vrijwilligers zijn die ons 
willen helpen,zijn zij van harte welkom.
Voor meer informatie kunt U telefo nisch 
contact opnemen met:

Tineke de Jong, 
Bestuurslid Activiteiten Ouderenwerk 
Haverveld Dierdonk
Sprengenbergweide 47
5709 SM  Helmond
Tel. 0492518956 mobiel 0648946556
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Carnaval 2017 in Parkzicht 
Op het moment dat u dit leest is de 
klok alweer verzet naar de zomertijd 
en ligt carnaval alweer ver achter 
ons. Toch even een terugblik op een 
bij zonder goed geslaagd feest in ons 
eigen Parkzicht. Nadat we afgetrapt 
had den met een vrijwel uitverkochte 
klets- en amusementsavond, waarover 
we reeds in de vorige gazet verslag ge-
daan hebben, begonnen we carnaval 
op donderdagavond 23 februari j.l. 
Onze 18+ jeugd had weer hun eigen 
carnavalsavond welke evenals vorig 
jaar opgeluisterd werd met een spet
terend optreden van de Knallers die 
hun winnende schlagers ten gehore 
kwamen brengen. Een gezellig begin van 
de carnaval. Op vrijdagochtend heeft 
Basisschool Dierdonk hun eigen carnaval 
ook weer in Parkzicht gevierd, met dit 
jaar weer een eigen dansgarde die een 
geweldige dans ten tonele bracht. Op 
vrijdagavond was de jeugd tot 13+ aan 
de beurt met hun eigen discoavond 
welke muzikaal werd opgeluisterd door 
DJKlumpie. De aanwezige kinderen 
ver maakten zich opperbest en diverse 
ouders moesten de nodige moeite doen 
om hun kroost mee naar huis te krijgen. 
Maandagmiddag hadden we weer onze 
kindermiddag welke zeer druk bezocht 
werd. De aanwezige kinderen konden 
zich vermaken met het versieren van 
plakken cake, ze konden zich laten 
schminken en we hadden een ballon
nen clown. Verder werd ieder kind ge
trak teerd op popcorn, een bekertje 
ranja en mochten ze greep in de 
grabbel ton doen. Ook werd er weer 
vol op gedanst op de muziek van DJ
Klumpie en werden er prijsjes voor de 
leukst verkleedde uitgereikt. 
Op dinsdagmiddag werd dit alles nog 
eens een keertje dunnetjes overgedaan 
en kwamen met name de allerkleinsten, 
mede omdat het minder druk was dan 
op maandag, volop aan hun trekken. 
Verder kunnen wij ook dit jaar weer 
terugkijken op een bijzonder goed ge
slaagd carnavalsfeest en willen wij als 
bestuur en vrijwilligers van Parkzicht 
iedereen bedanken die door een be
zoek hieraan heeft bijgedragen. Ook 
be danken wij de wijkraad en de wijk
ver eniging van Dierdonk voor hun 
ondersteuning.

Hans van Rijt
Voorzitter SCCD Parkzicht.
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Haggleslagg try-out op 2 april in Parkzicht

ZATERDAGAVOND 20 MEI

Nostalgie voor de jeugd van toen, een avond ouderwets 
plaatjes draaien door onze DJ Frank Abels.

Toegang gratis                                         Aanvang 20.30 uur

Vinyl avond in Parkzicht

Nadat de op 29 januari 2017 geplande try-out van de 
nieuw opgerichte coverband Haggleslagg, vanwege 
een ongelukkige val van een van de bandleden, moest 
worden geannuleerd is nu een nieuwe datum vast-
gesteld. Deze try-out zal plaats vinden op 2 April a.s. en 
wel in ons eigen wijkgebouw Parkzicht, aanvang 15.00 
uur zaal open om 14.30 uur toegang gratis.

Hieronder vindt u een korte omschrijving over het ontstaan 
van deze band.
Haggleslagg is ontstaan in juni 2015 door een spontane 
ingeving van twee oude vrienden Frans van Rijt en Jos Bots. 
Mark van Heeswijk en Willie Akkermans, ook twee oude 
vrienden onderling, sloten zich snel bij hen aan. De muzi
kan ten kennen elkaar uit diverse jamsessies. Jos en Mark 
kennen elkaar ook van de carnavalsamusementswereld en 
als zakelijke relaties. 

Ook bassist Marc Machiels was geen onbekende. Hij baste 
regelmatig mee tijdens diverse jamsessies met de rest, maar is 
inmiddels met Haggleslagg gestopt en vervangen door Bassist 
Henk van de Brink, een ervaren rot uit het vak.
Zanger Henny Kampen is weer een oude bekende van Jos uit 
de carnavalsamusementswereld.

Door een mix van verschillende achtergronden probeerde 
men een band te ontwikkelen met een eigen, ongedwongen 
en spontane stijl. Het repertoire bestaat uit bekende en 
minder bekende nummers uit de jaren 60 en 70. Nummers 

die je bekend in de oren klinken, maar die je niet meteen 
kunt plaatsen. Genres: rock, blues, surf, aangevuld met 
zelfgeschreven werk in die genres.

Er wordt vanaf juni 2015 ongeveer een jaar uitgetrokken om 
repertoire te verzamelen en wekelijks te repeteren, alvorens 
men de podia gaat beklimmen. Het moment is nu daar om 
ons repertoire aan het publiek te laten horen. 

Wij hopen vele van u te mogen 
ontmoeten in Parkzicht op 2 april 2017.

Adres: SCCD Parkzicht
Dierdonkpark 6
5709 PZ Helmond

Tourclub ’81 Helmond & Rondje Helmond 

Tourclub ’81 Helmond organiseert 
samen met Rondje Helmond op 7 mei 
2017 voor de 3e keer de HELMOND 
TOUR, een groepstoerfietstocht (GTT) 
in en om Helmond voor max. 250 
geoefende toerfietsers. Het peloton 
wordt begeleid door motards waardoor 
bij de deelnemers dat unieke tour etappe 
gevoel wordt opgewekt en tevens de 

veiligheid wordt gegarandeerd! Met een 
tempo van max. 28 km per uur worden 
2 afzonderlijke ronden van 50 km elk 
gereden. Mogen wij je verwelkomen, 
schrijf je dan in voor deze unieke tocht 
via www.tc81.nl. 

De start is om 09:30 uur vanaf Carolus 
Lyceum Markesingel 2, 5707 DJ, 
Helmond 

Afhalen startnummer tussen 08:30 en 
09:15 uur.

Schrijf je tijdig in want vol is vol!

Gazet april 2017 25

Pag 25 - (04) parkzicht.indd   25 26-3-2017   21:21:27



Dierdonk 3D: Koffie en een ongeluk

Het is alweer een tijdje geleden dat 
u een artikel van mijn hand heeft 
kunnen lezen. Het had echter niet veel 
gescheeld of u had nooit meer een 
artikel van deze geheim agent kunnen 
lezen. Als DierDonkDetective werd ik 
bijna verpletterd door een vallende 
Opel Corsa. 

Deze keer dus geen vrijwilliger die ik 
in het zonnetje zet, maar de aardige 
wijkbewoner in het algemeen en een 
koffie-mevrouw in het bijzonder. 

Wat gebeurde er, vraagt u zich af? 

Op zaterdag 18 maart rond 8.00 uur 
liep ik met de hond te wandelen. Op de 
kruising van de Waterleliesingel en de 
Zonnedauwsingel zag ik vanuit de verte 
een auto naderen. Even later kwam die 
op zijn kop op de straat terecht. Voordat 
ik goed en wel van de schrik was 
bekomen en 112 wilde bellen, opende 
de bestuurder het portier en kroop uit 
de auto. Ongedeerd gelukkig.

De auto Total loss op z’n kop, een 
geschrokken bestuurder en zeker 5 
auto’s die gewoon langs het ‘wrak’ 

afrijden op weg naar weet ik veel. Hoezo 
even checken of er hulp nodig is? Hoezo 
even kijken of er iemand gewond is?

De bestuurder belde zelf de politie 
en nog wat andere mensen. En toen 
gebeurde het. Een buurtbewoonster 
bracht een kop koffie voor de jonge 
man. Wat een mooi gebaar. Beseffen 
dat de schrik er goed inzat en dat 
hij stom was geweest maar ook veel 
geluk had gehad. Die kon zeker koffie 
gebruiken. Beste lezer, wat voor iemand 
bent u? De gehaaste chauffeur of de 
koffie-mevrouw? 

De politie trommelt een bergingsbedrijf 
op en de weg wordt afgezet. Met veel 
moeite wordt de auto omgedraaid en 
afgevoerd. Om 9.15 uur is alles weer 
als vanouds. Grappig trouwens dat het 
ongeluk blijkbaar precies in de pauze 
van de 2 agenten viel. Ze rookten 
namelijk gezellig een sigaretje tijdens 
alle consternatie.

Serieus nu. In Dierdonk is de maximum-
snelheid 50 km/h maar 40 km/h is vaak 
al te snel. Zeker met die mooi aan-
gelegde bochten in de Waterlelie singel. 

Harder rijdende auto’s zijn geen uit-
zondering en gelukkig gaat het meestal 
goed. Volgens mij was dit pas (of al) 
het tweede ongeluk in 10 jaar. Net 
deze week was in het nieuws dat een 
straatrace op een weg waar de maxi-
mumsnelheid ook 50 km/h was, in een 
drama eindigde. Een dodelijk slachtoffer 
want de Porsche reed zeker 150 km/h. 
Overal 30 km/h in Dierdonk is misschien 
te langzaam maar laten we ons wel hou-
den aan een veilige snelheid en zeker 
niet harder rijden dan 50 km/h.

Maar goed, gelukkig was de jonge 
man ongedeerd en heeft hij niemand 
geraakt. Besef voortaan wel dat u goed 
moet opletten bij het oversteken. Links, 
rechts, links kijken lijkt mij niet meer 
voldoende. Mijn advies: links, rechts, 
links, RECHTS want je moet wel zeker 
zijn dat er niet een of andere Max 
Verstappen aan komt gescheurd.
Veilige groeten van 

geheim agent pd7
Suggesties of vragen? 
Mail naar geheimagentpd7@gmail.com 
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Nieuws van onze wijkagent: 

Het begin:
Een nieuwe wijkagent in Dierdonk 
en meteen 4 woninginbraken. Dan 
kunnen we niet echt spreken van een 
goed begin. Wel een “warm” welkom 
van de daders, maar die had ik liever 
niet gehad en met mij de slachtoffers 
van de inbraken. In week 5 vonden 
de genoemde woninginbraken plaats. 
Het betroffen woningen gelegen 
in de straten Bleyenbeekdreef, 
Varennadreef, Berkenheuveldreef en de 
Singravendreef. Gezien de wijze waarop 
er werd ingebroken en de korte tijd 
welke tussen de inbraken heeft gezeten, 
mogen we er vanuit gaan dat er sprake is 
geweest van een dezelfde dader of een 
groep daders. Bij een woning werden in 
de voortuin sierraden terug gevonden 
van een andere woninginbraak uit 
de wijk. Deze sierraden werden na 
de vondst terug gegeven aan de 
rechthebbende eigenaar. 

Omdat de woninginbraken een maand 
voor de carnaval plaats vonden en 
ik nog geen tijd had om een stuk te 
schrijven in het Gazet, besloot ik om 
een aantal preventie tips door te geven 
via de What’s app. Het is super dat hier 
in Dierdonk een dekking bijna een 100 
procent dekking is. Daar mogen jullie 
trots op zijn. 

Via de hoofdbeheerder cq coördinator 
krijg ik de belangrijkste zaken, die 
rond gaan via deze app groepen, terug 
gekoppeld. Op deze manier krijg ik een 
nog beter overzicht wat er speelt in 
de wijk en kan ik hier op anticiperen. 
Dus blijf verdachten situaties delen, 
zoals jullie doen. Vergeet daarbij niet 
dat de politie in Helmond ook aan het 
werk is en graag een verdachte situatie 
waarneemt. Dus ziet u iets verdachte, 
belt u dan direct 1-1-2. Let op het 
signalement van de verdachte personen 
en op kenmerken van eventuele 
vervoersmiddelen (merk, type, kleur en 
kenteken). Twijfel niet als uw onderbuik 
gevoel aan geeft dat het niet klopt. De 
politie heeft liever wel een melding dan 

geen. De melding die u maakt komt 
terecht bij de meldkamer van politie. 
Aan deze melding wordt een prioriteit 
gegeven. De collega’s worden op straat 
aangestuurd door de meldkamer. 
Waarna collega’s ter plaatse komen. De 
politie komt liever op tijd, dan te laat. 
Het liefste vangen we boeven.  

Fietsendiefstallen:
Vanaf het begin van dit jaar zijn er in 
totaal twee fietsen weggenomen bij 
fietsenstalling van de Albert Heijn. 
Gezien het gemiddelde in Helmond 
is dat niet veel. Fietsendiefstal is in 
Nederland de meest voorkomende vorm 
van criminaliteit. Is uw fiets gestolen? 
Doe dan altijd aangifte. Als de politie 
een fietsendief aanhoudt, blijkt vaak dat 
deze meerdere fietsen heeft gestolen. 
Aangifte doen heeft ook het voordeel 
dat de politie een beeld krijgt van 
locaties waar fietsen worden gestolen. 
Op die plekken houdt de politie dan een 
extra oogje in het zeil.

Hoe beveilig ik mijn fiets als ik de fiets 
ergens stal?
• De ideale situatie is om zowel het 

frame als de beide wielen vast 
te maken. Als u alleen uw wielen 
vastmaakt, kunnen ze nog steeds uw 
fiets opladen of met de fiets zonder 
wiel gaan lopen. Stalt u uw fiets voor 
langere tijd? Maak dan tenminste het 
frame vast.

• Maak uw fiets met het frame vast aan 
een vast voorwerp dat dieven niet 
kunnen verplaatsen. Bijvoorbeeld aan 
een paal.

• Gebruik goede sloten en eventueel 
zelfs twee (verschillende) sloten.

• Gebruikt u een ketting- of kabelslot? 
Bevestig het dan hoog en los. Hoog 
van de grond bemoeilijkt het gebruik 
van een betonschaar en doorzagen is 
moeilijker wanneer het slot los hangt. 
Wanneer een kettingslot tegen de 
grond hangt, kan de grond worden 
gebruikt bij het breken van een slot.

• Een beugelslot kunt u het beste zo 
laag mogelijk hangen. Vul de ruimte 
binnen de beugels zoveel mogelijk op.

Social Media:
Wanneer u interesse heeft kun je mij via 
social media volgen: 
• via twitter: @brigadierdonk (dit 

betreft het account waar Francisca 
Kamphuis ook gebruik van maakte)

• via Instagram:  wijkagent_
maiziebeckschebe

Contact wijkagent:
Wilt u met mij in contact komen 
• Bel naar 0900-8844 en vraag of ik in 

dienst ben. Mocht ik op dat moment 
niet bereikbaar zijn, maakt het service 
centrum mij een mail en bel ik u z.s.m. 
terug.

• Ook kunt u mij bereiken via het email 
adres: maizie.beckschebe@politie.nl

• En mocht u me in de straat zien, 
spreek me gerust aan.

Tot in de wijk,
Maizie Beckschebe 
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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!

Op alle vloertegels
uit onze showroom,

bestelling in de maand
april: 30% korting

vanaf 40 m2
(exclusief aanbiedingen)

actie
april

FIETSENMAKER BROUWHUIS VERHUISD!
Op ons nieuwe adres kunnen wij u nog beter van dienst zijn.
U kunt ons vinden in Oud Brouwhuis tegenover De Loop. 
Voor alle reparaties aan uw fiets, 
vakkundig uitgevoerd maak een afspraak:

Edwin Raats
Trambaan 4

5704CB Helmond - Brouwhuis

0492-559428 / 06-48191606

Informeer naar onze gra�s

haal- en brengservice.

 

 

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 het carnavalsletterrad.  Na veel 
telwerk waren de eerste oplossingen al zeer snel binnen. Deze 
keer waren er weer 13 inzendingen, en de  oplossing was 
“Een askruisje op aswoensdag”. Er moest dus weer geloot 
worden. Deze keer heeft Friedy van de Reek, penningmeester 
van de wijkvereniging de prijswinnaars getrokken. Zij hebben 
op 24 maart, een cadeaubon van de Ganzeveer in ontvangst 
genomen.  Op de foto hieronder de gelukkige prijswinnaars.  

Van Harte Gefeliciteerd

Doe jij ook mee?
We hebben deze maand weer een woordzoeker in een paasei. 
Wat met je doen:?
Zoek de woorden die hiernaast staan in de puzzel in het ei. 
deze kunnen van links naar  rechts, van rechts naar links, 
onder naar boven, boven naar onder, van links boven naar 
rechts onder, enz staan. Er blijven uiteindelijk 25 letters over, 
die 5 woorden vormen . Dit is dan de oplossing

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 13 april

Jeugdprijspuzzel. Win een boekenbon!

Oplossing doodles spelletjespagina 19

Okke Grefrath, Yora Kuijpers en Vince Claasen 
De woorden

De oplossing

De Paasei woordzoeker

R E I Z E L P K V I L

Z O N D A G N A E A N

S O L T D E K N M K E

C E N E S A S M U S O

H P A A N A E I N E R

O A P T R T K O S J G

C H I G J E E H N D T

O E A E N P A A A N U

L S S A J H E L R A L

A F E E S T T E C M P

D H S A N E R E I E Z

E T E E N E P G S A D

eieren 
haas
Pasen
mandje    
lente

narcis
geel
groen
chocolade
kuiken

teen
zondag
zon
lammetjes
feest

tulp
vakantie
snoepjes
gras
plezier
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Scouting Paulus: Police Academy 

De welpen dachten op winterweekend 
te gaan in Liessel, dat was ook zo maar 
van een rustig weekendje was geen 
sprake. Ze kwamen aan op een heuse 
police academy. Bij binnenkomst 
moesten ze meteen hun vingerafdruk 
achter laten op een vel papier, dat werd 
hun ID-kaart, want ja je mag natuurlijk 
niet zonder ID-kaart de academy 
binnen. 
De eerste les was speurneus, en dat 
deden we via het spel levend cluedo. 
Sommige hebben het speuren helemaal 
in zich en anderen moeten nog heel 
veel leren!! Na een niet zo’n lange 
nachtrust was het tijd om een uniform 
aan te meten, dus de welpen gingen 
met vuilniszakken en logo’s aan de slag 
en maakten een heus politie uniform, 
natuurlijk werd er ook meteen een 
klassenfoto gemaakt. Als onderzoeker 
moet je ook leren om sporen veilig te 
stellen door afgietsels te maken, dus 
iedere welp heeft een gipsenhandafdruk 
gemaakt. En natuurlijk moet er ook aan 
de conditie gewerkt worden, dus de 
volgende les was een stormbaan, de 

welpen moesten over boomstammen 
heen, in bomen klimmen, onder touwen 
door en ga zo maar door. Het was een 
uitputtingsslag maar iedereen was 
geslaagd. Hierna werden de welpen 
lekker verwend door frietjes te eten. 

Als agent moet je door vragen aan 
verdachten of slachtoffers te stellen er 
achter zien te komen wat er precies is 
gebeurd, dus we deden het spel wie ben 
ik. Kijken of de welpen zo slim waren 
om te zien of ze erachter kwamen 
wat of wie ze waren. Nou met de 
oplettendheid zit het wel goed. Na al die 

lessen was het tijd om te ontspannen 
bij het kampvuur. Op de laatste dag 
was er natuurlijk nog een aantal lessen, 
zo kregen ze les in etherdiscipline, je 
moet toch door een portofoon met 
elkaar kunnen praten, dus de welpen 
moesten een tekening doorvertellen 
door een portofoon en degene aan de 
andere kant moest hem tekenen. Hier 
kan nog wel wat verbetering in, maar 
toch heeft iedereen de score gehaald. 
Het is natuurlijk ook een keer leuk om 

te kijken of het voelt om een dief te 
zijn, dus deden we een handboeienspel. 
Nu weten de welpen weer zeker dat ze 
liever aan de goede kant van de wet 
staan. 
Nadat alle “lessen” ten einde waren 
was het tijd om alle spullen weer in 
te pakken en om naar huis te gaan. 
Maar dat kon natuurlijk niet gebeuren 
zonder certificaatuitreiking want iedere 
welp van class 2017 had de opleiding 
goed afgerond en kreeg dus een mooi 
certificaat mee naar huis.

Internet Scouting Paulus; 
www.scoutingpaulus.com 
Facebook    
www.facebook/scoutingpaulushelmond 
E-mail algemeen;   
info@scoutingpaulus.com
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Medi-Seinen: “Toon”
nieuws vanuit Medisch 
Centrum Dierdonk

Wanneer ik deze column schrijf zitten 
we midden in de verkiezingstijd. Ik 
moet u zeggen dat ik nog “zwevende” 
ben. Gezien mijn leeftijd zou de partij 
“50 plus”, met als partijleider Henk 
Krol,  een optie kunnen zijn. Ik vind 
op zich Henk Krol een sympathieke 
man, maar volgens mij was wiskunde 
op de middelbare school niet zijn 
sterkste kant. Zijn zogenaamde “door
berekeningen” kloppen namelijk van 
geen kanten, los van het feit dat hij 
het verschil tussen WAO en AOW niet 
weet. Na een desastreus optreden 
tijdens de talkshow bij mevrouw Jinek, 
is “50 plus” in de peilingen in een klap 
gezakt van 10 naar 5 zetels. Op zich 
een prestatie op zich.  Even een nadere 
uitleg voor Henk. 10 zetels is best veel. 
Wanneer je daar 5 zetels vanaf trekt 
hou je nog 5 zetels over. En dat is niet 
veel Henk. En doe nou niet net alsof je 
neus bloed. Graag wil ik met u spreken 
over chronische neusklachten.

Iedereen heeft wel eens last van een 
loopneus, verstopte neus of niezen. 
Dat is normaal. Maar wanneer u 
langdurig last heeft, dan noemen we dat 
chronische neusklachten.

Chronische neusklachten komen mees
tal door overgevoeligheid voor be
paal de prikkels. We spreken dan van 
hyperreactiviteit. Dit betekent het 
buitensporig reageren op bepaalde 
prik kels. Wanneer uw neusslijmvliezen 
overgevoelig reageren op boompollen, 
graspollen, huisstofmijt of huidschilfers 
van dieren, dan spreken we van een 
allergie. U kunt echter ook reageren 
op minder specifieke prikkels als 
inspanning, temperatuursverandering, 
rook, parfum, baklucht, uitlaatgassen, 
verflucht, enzovoort. Chronische 
neus klach ten kunnen ook ontstaan 
als bij werking van bepaalde genees
mid del en, zoals sommige pijnstillers, 
choles terolverlagers en oogdruppels 
tegen een verhoogde oogdruk. Ook 
een zwangerschap kan de klachten 
verergeren, waarschijnlijk door hormo
nale veranderingen. Een andere oor
zaak van chronische neusklachten is 
een anatomische afwijking, zoals een 

scheefstand van het neustussenschot. 
Een operatieve correctie behoort dan 
tot de mogelijkheden, afhankelijk van 
de klachten.  In sommige gevallen is de 
oorzaak onbekend.

Het is niet altijd mogelijk om de prik
kels te vermijden die neusklachten 
veroorzaken. Wanneer u allergische 
klachten heeft, dan kunt u een neus
spray of antiallergische tabletten 
ge brui ken. Neem de middelen zodra 
u klachten krijgt of als u verwacht 
klachten te krijgen.  Als u vaak of 
voortdurend neusklachten heeft, dan 
kan en neusspray met corticosteroiden 
uitkomst bieden. De overgevoeligheid 
van het neusslijmvlies wordt hierdoor 
geremd. Het effect van de neusspray 
treedt op na ongeveer een tot twee 
weken. Gebruik de neusspray minstens 
4 weken lang. Langdurig gebruik kan 
geen kwaad, maar soms wordt het 
neusslijmvlies hierdoor meer kwetsbaar 
en kan gemakkelijker gaan bloeden. 
Wanneer u dan en paar dagen stopt 
met het gebruik, kan het neusslijmvlies 
zich herstellen. Daarna kunt u het 
middel weer gaan gebruiken. Wanneer 
u neus tijdelijk verstopt is kunt u een 
xylometazoline (otrivin) neusspray 
gebruiken. Gebruik deze echter niet 
langer dan 7 dagen. Bij een langduriger 
gebruik kan de neusspray een ave
rechts effect bewerkstelligen en de 
neusklachten verergeren.
 
Toon Hermans! Wie kent hem niet. Een 
van de grote drie. U weet wel. “Mien 
waar is m’n feestneus. Mien waar is m’n 
neus. Waar is mijn feestneus gebleven. 
Ik moet ‘m hebben als ik naar een feesie 
ga. Ik zag ‘m net nog liggen in de la, la, 
la, la , la, la”.

Graag tot een 
volgende keer, 
en moge het u 
tot die tijd meer 
dan goed gaan 

Math. Strijbos, 
huisarts MC 
Dierdonk

Ook te volgen 
op twitter: @
MathStrijbos 

Logopediepraktijk 
Brouwhuis/Dier donk

organiseert wekelijks gratis inloop
spreek uren (niet in de schoolvakanties). 
Locatie Brouwhuis 
Elke dinsdag: 10.30 – 11.00 uur
Elke woensdag: 10.30 – 11.00 uur
Locatie Dierdonk:
Iedere 2e maandag van de maand   
  15.0015.30 uur

Wat is logopedie?
Een logopedist onderzoekt en behan
delt problemen op het gebied van com
municatie. 
Deze problemen kunnen zich voordoen 
op het gebied van: 

• Afwijkende mondgewoonten 
• Eten en Drinken,
• Gehoor
• Spraak
• Taal
• Adem / Stem
• Dyslexie

Onze logopediepraktijk is een allround 
praktijk. Dit betekent dat wij hulp 
kun nen bieden op alle genoemde 
gebie den. Het is belangrijk dat u 
als ouders/verzorgers alert blijft op 
eventuele signalen die erop wijzen dat 
logopedische behandeling nodig is.

Logopediepraktijk Brouwhuis/Dierdonk
Locatie Brouwhuis .

Deltaweg 83
5709 AA Helmond 
tel: 0492558360

Locatie Dierdonk
Waterleliesingel 18
709 PD Helmond
www.logopediebrouwhuisdierdonk.nl
info@logopediebrouwhuisdierdonk.nl

Advertorial

GRATIS
INLOOPSPREEKUUR  
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Zomaar een dagje: Dierenkliniek Brouwhuis

De bloemetjes en de bijtjes
Het voorjaar komt er weer aan! De 
eerste krokusjes staan al weer in het 
gras, af en toe breekt er een waterig 
zonnetje tussen de wolken door. En 
voorjaar betekent ook weer een hoop 
jonge diertjes erbij. Dit is dus ook de 
tijd voor een stroom aan puppies en 
kittens. Ook de asiels beginnen weer 
vol te lopen. Overweegt u om een 
nieuw diertje in huis te nemen? Neem 
eens een kijkje wat voor diertjes nog 
geadopteerd kunnen worden!

Als een kitten 9 weken oud is krijgt het 
de eerste enting tegen kattenziekte 
en niesziekte. 3 weken later, als het 
kitten 12 weken oud is, wordt deze 
enting nog eens herhaald. Hierna is het 
diertje beschermd en zou het eventueel 
naar buiten mogen. Ook voor katten 
die binnen blijven is het verstandig 
te vaccineren. De virussen kunt u als 
eigenaar aan uw kleding of handen mee 

naar huis nemen. Vooral voor jonge 
kittens is dit erg gevaarlijk. 
Puppies hebben een iets ander schema. 
Zij krijgen op 6, 9 en 12 weken een 
enting. Honden worden in die weken 
gevaccineerd tegen de Ziekte van 
Weil (ook wel leptospirose), Parvo, 
Hondenziekte, Besmettelijke Leverziekte 
en Kennelhoest (ook wel Besmettelijke 
Hondenhoest). Als een puppy naar 
een hondenschool toe gaat is het 
verstandig, en in sommige gevallen zelfs 
verplicht, nog een extra bescherming 
tegen kennelhoest te geven met een 
neusspray. Na de 12 weken enting zijn 
de puppies klaar om de wereld te gaan 
verkennen. 

Katertjes en poesjes worden vaak 
gecastreerd of gesteriliseerd. Katertjes 
kunnen als ze volwassen worden gaan 
sproeien in huis en op pad gaan op 
zoek naar vrouwtjes. Hierbij komen ook 
vaak vechtpartijen voor die weer voor 

de verspreiding van ziektes kunnen 
zorgen. Poesjes worden regelmatig 
krols, wat voor veel mensen ook een 
reden is om te steriliseren. De krolsheid 
is vaak een frustrerende periode voor 
zowel de kat als het baasje. De poezen 
zijn onrustig, aan het zoeken naar een 
partner en miauwen vaak de hele dag 
door. Mocht ze het voor elkaar krijgen 
te ontsnappen dan is de kans groot dat 
ze drachtig terug komt. Het gebruik van 
de poezenpil wordt afgeraden, omdat 
dit op latere leeftijd kan zorgen voor 
ontstekingen en tumoren. 
Bij honden ligt het iets anders. Een reu 
hoeft om medische redenen vaak niet 
gecastreerd te worden. Er kan wel voor 
gekozen worden als er bijvoorbeeld een 
gedragsprobleem, zoals dominantie of 
overmatig seksueel gedrag, ontstaat. 
Een teefje waar niet mee gefokt gaat 
wor den kan beter wel gesteriliseerd 
wor den. Baarmoederontstekingen, 
melk klier tumoren en suikerziekte ko
men bij oudere, intacte teefjes vaak 
voor. Hier worden ze erg ziek van en 
moeten dan soms met spoed geope
reerd worden … 
Het is beter om te Voorkomen dan te 
Genezen !  

Evianne Drijver, 
dierenarts Dierenkliniek Brouwhuis

www.dierenkliniek.com 
of volg ons op Facebook

De Helmondse Liedertafel ’t Akkoordje bestaat sinds 
oktober 1994. Onze groep bestaat uit ca 50 enthousiaste 
vrijwilligerswaaronder een technische dienst en orkest, 
die met veel plezier optredens verzorgen voor zorg en 
verpleeginstellingen stichtingen en verenigingen met een 
sociale doelstelling, wooncentra, wijkhuizen en op andere 
uitnodigingen. 

Onder de bevlogen leiding van onze Dirigent Frans Sijmens 
brengen wij een middag of avondvullend programma 
waarbij wij ons publiek laten genieten van Nederlands en 
anderstalige luister en meezingliedjes die heel herkenbaar 
zijn en die door onze lady speaker op een leuke manier aan 
elkaar worden gepraat. Sfeer gezelligheid en kwaliteit staan 
bij ons hoog in het vaandel. Ook organiseren wij 4  maal per 
jaar een meezing avond in wijkgebouw Parkzicht in de wijk 
Dierdonk. De gasten worden uitgenodigd mee te zingen vanaf 
een  groot videoscherm. De eerst volgende zangavond vind 
plaats op woensdagavond 5 april 2017 aanvang 20.00 uur 
Deze avonden worden zeer druk bezocht en zijn steeds weer 

een mooi feestje. Meer informatie over optredens en ook de 
meezing avonden vind u op www.akkoordje.nl. De entree en 
de koffie zijn gratis.

Heeft u zin in om u bij ons koor of orkest aan te sluiten laat 
het ons dan weten. U kunt dit doen tijdens de repetities in 
wijkhuis Parkzicht op de woensdagavonden van 19.45 en 
23.00 uur of via onze website. 

Wij wensen u veel zang en luister plezier.

Openbare liederentafel in Parkzicht (5-4)
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April 2017 in het Annatheater
Zondag 2 april:  A Contemporary Flamenco Perfomance
Tierradentro (inside the earth), een plek waar tombes onder 
de aarde te vinden zijn, afstammend van 700 n.Christus. Een 
plek die eeuwen voor ons verborgen is geweest. De aarde 
heeft enorm veel schatten en plaatsen die we niet kennen, die 
er nog liggen om ontdekt te worden. 
Zo heeft elk mens een kant die verborgen is en die (bijna) 
niemand te zien krijgt. Een kant die kwetsbaar is en die het 
liefst verborgen wordt gehouden, geheimen die anderen 
nooit zullen kennen. Al is iemand nóg zo’n open boek, achter 
ieder mens schuilen verborgen bladzijden.  
In deze spetterende flamenco muziek- en dansvoorstelling 
wordt op zoek gegaan naar geluiden, gevoelens, be wegingen 
en emoties die diep uit ons zelf komen om zo het publiek een 
blik ‘in de aarde’ te geven. Wat gaat er verborgen achter een 
blik, een gebaar, een lach? Wat ligt er onder de oppervlakte?

Artiesten 
Jessica Achten - Danseres/choreograaf  
Tijn van der Sanden - Gitarist/componist 
Erminia Fernández Córdoba - zangeres 
Anne Korff de Gidts - celliste 
Udo Demandt - percussionist 
entree:   € 15,00
aanvang:  15:00 en 19:30 uur
Meer Informatie: 
www.flamencoencuentros.com  

Donderdag 20 april: 
Youth Food Movemvent met “Myth busters”
Heb jij ook zo’n last van suikerverslaving en eet jij het liefst 
GMO-vrij? Of neem jij al die E-nummer-angst eerder met 
een korreltje Himalayazout? Hoe dan ook is het lastig om 
tegenwoordig een website te openen of een krant open te 
slaan zonder dat rotsvaste meningen en zogenaamde feiten 
op het gebied van voeding je om de oren vliegen. Wij doen 
daar nog eens een schepje bovenop, door op 20 april de 
avondvullende show Mythbusters in het Annatheater in 
Helmond te organiseren. We gaan leren wat er gebeurt als je 

eten in de magnetron verwarmt en of die wilde vis op je bord 
nou wel zo gezond is. 

Gebruik je gezond verstand, zet die datum vast in je agenda 
en houd de web site (www.youthfoodmovement.nl) of 
facebook (facebook.com/yfm brabant) in de gaten voor 
verdere informatie. Aanvang: 20:00 uur

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

Lighthouse op Middenkorenfestival 
Lighthouse overtreft zichzelf op het Nationaal 
Middenkorenfestival. 
Zaterdag 11 maart organiseerde stich ting Code-Music de 
tweejaarlijkse ko ren competitie in de Ontmoetingskerk in 
Nijmegen. Ook het oecumenisch koor Lighthouse uit Helmond 
nam hieraan deel.
Na een verrassende start (flashmob) zong Lighthouse een 
drietal nummers passend bij het thema ‘Vol van verlangen’. 
Dat naast het publiek ook de jury dit optreden waardeerde, 
bleek bij de prijsuitreiking. Naast de publieksprijs werd met 
ruim puntenverschil de eerste plaats behaald. 

De jury roemde de interpretatie van teksten, de koorklanken 
de samenhang tussen opstelling en muziek. Dirigent en pianist 
Arjan Mooij nam trots de prijzen in ontvangst. 
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Stichting Draaiorgels Helmond
Nog een maand en dan beginnen de caratconcerten 
weer. Deze maand kunt u nog  genieten van een 
vijftal concerten te midden van de draaiorgels, en 
wie weet als het eens erg slecht weer is dan is carat 
misschien bij ons te gast.
Zondag 2 april 2017 concert door de groep Binderin
Binderin is nog steeds fijn vrijblijvend bezig eigenwijs invulling 
te geven aan een bezigheid die alles en iedereen verbindt: 
met muziek wordt en gaat alles beter. We maken al heel 
lang muziek. Ooit, toen er in de buurt van Binderen bij het 
Brabantse Helmond een vrije school kwam waren er ouders 
en leerkrachten die elkaar muzikaal wel lagen. Jaren later is 
er nog steeds een band met die school al is de bezetting al 
vaak veranderd. Nog steeds vrij en ongedwongen, zonder 
pretenties en altijd met het plezier van samen muziek maken 
als drijfveer. Ze zingen en spelen eigen teksten en muziek, 
maar ook mooie dingen van andere muzikanten. Er wordt veel 
gezongen, maar we zijn niet vies van een dansje! 

Zondag 9 april 2017 concert door De Muzikale.
Op 21 april 2004 vond in Aarle-Rixtel de oprichting plaats 
van een nieuwe muziekvereniging met de naam Muzikale.De 
naam Muzikale verwijst naar muziek maken en naar Ale,de 
benaming voor Aarle-Rixtel in het plaatselijke dialect.
Vijftien muzikanten die voorheen bij andere orkesten 
speelden hadden hetzelfde doel: Op redelijk niveau spelen van 
musical-, film-, mars- en popmuziek, maar ook licht klassieke 
en gedragen nummers, met een moderne presentatie 
betreffende kleding en PR. Vijf jaar werd hard gewerkt aan de 
opbouw van een repertoire onder de deskundige leiding van 
Marius Boogaarts. Van april 2009 tot en met augustus 2016 
werd gerepeteerd onder leiding van Gert van Kraaij. Vanaf 
september 2016 staan ze onder leiding van Hubert Geurts.

Zondag 16 april 1e paasdag zijn we gesloten maar 
Maandag 17 april 2017 2e paasdag concert door HMV
De Helmondse Mondharmonica Vereniging (HMV) is 
een club enthousiaste mondharmonica liefhebbers. Zij 
verzorgden vorig jaar al een prachtig Paas-, voorjaarsconcert 
te midden van de draaiorgels. Nu dus weer op 2e paasdag. 
De mondharmonica maakt evenals een orgel gebruik 
van lucht. Zij staan onder leiding van Viola Barends. 
Dus ga eens niet op 2e paasdag naar de woonboulevard maar 
kom gezellig met de kinderen naar de Gaviolizaal. 

Zondag 23 april 2017 concert door Chant’Oers
Chant’Oers is een 70 leden tellend gemengd koor uit 
Oerle. Een gezellige groep mensen die hard werkt aan de 
zangkwaliteit en de lat inmiddels hoog legt. Samen zingen, 
samen plezier maken, samen een prestatie neerzetten, 
enthousiasme uitstralen heeft zijn weerslag op ons publiek. 
Ze hebben een gevarieerd repertoire waarbij popmuziek de 
boventoon voert. Jaren 60 muziek van de Beatles wisselt af 
met Adéle, John Legend’s “All of me” of een Franse medley. 
Voor vandaag hebben ze ook gerepeteerd met de draaiorgels 
als begeleiding. We zijn benieuwd hoe dat gaat klinken 

Zondag 30 april 2017 concert door For Fun
Uit de opgeheven accordeon vereniging Jan Martens is begin 
2015 For Fun geboren.(voor hun plezier). Dat ze voor plezier 
spelen bleek vorig jaar al wel, voor een pauze moesten we ze 
manen en om 16.00 stoppen nee hoor. Dit was niet erg, door 
hun gevarieerde muziek wisten zij de aandacht naar zich toe te 
trekken en te behouden. Ook dit jaar weer garant voor een ge-
zellige muziekmiddag te midden van de Draaiorgels, maar ze-
ker ook toepasselijk bij de accordeoncollectie van Arie Willems

Openingstijden 13.00 tot 17.00 uur. De concerten 
duren van 14.00 tot 16.00 uur. 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 
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Voor uw frietwagen-catering 
op locatie 

Johan Slegers

info@johanslegers.nl
Tel. 06 537 604 75

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
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Weet u het al

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

 

 
  KLAAR TERWIJL U WACHT

 
EXTRA SLEUTEL

ook autosleutels met

startonderbreker

VAN TIEL
BAKEL

TOT  Z I E N S
 I N

B A K E L!!

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
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Koningsdag Bakel: Van kinderspelen tot 
Coldplay : Twee dagen feest voor iedereen
Een spelletjesmiddag die voor alle kinderen toegankelijk is, 
optredens van een feestband en een Coldplay-tribute-act 
en een spectaculaire kindershow. Op 26 en 27 april biedt 
het centrum van Bakel voor iedereen meer dan genoeg te 
beleven. Koningsdag en -nacht worden er traditiegetrouw 
uitgebreid gevierd.

Op Koningsdag 27 april staan ’s middags de kinderen centraal 
bij alle festiviteiten in Bakel. Na de officiële opening door 
burgemeester Michiel van Veen, Harmonie Musis Sacrum en 
het Willibrordusgilde vindt op en rond het kerkplein een ruim 
opgezette spelletjesmiddag plaats. Vanaf 13.00 uur kunnen 
kinderen zich met een spelletjeskaart à € 4,- vermaken met 
een dertigtal activiteiten. Bakelse verenigingen geven clinics, 
er is een springkussen en er zijn speciale spellen ter ere van 
de vijftigste verjaardag van koning Willem-Alexander. De 
spelletjeskaart geeft bovendien recht op versnaperingen als 
een ijsje, een pannenkoek en een bekertje limonade.

Spectaculaire kindershow
In de feesttent vindt vanaf 16.30 uur een spectaculaire 
kindershow plaats. Op interactieve wijze wordt het jonge 
publiek uitgedaagd om mee te doen met allerlei spelletjes en 
activiteiten op het podium. Dat levert een vrolijk schouwspel 
op dat ook bij de ouders ongetwijfeld een grote lach op het 
gezicht zal toveren.

Feestavond met Coldplay
De feesttent op het Bakelse kerkplein is vanaf 20.00 uur het 
toneel voor een grootse feestavond. Coldplay-tribute-band 
The Scientists brengt een energieke ode aan de muziek van de 
Britse band rond frontman Chris Martin. Nummers als Clocks, 
Magic en Viva La Vida zetten aan tot dansen, springen en 
meezingen. De entree vormt alvast geen belemmering voor 
een feestelijke afsluiting van Koningsdag, want die is gratis.

Koningsnacht
De festiviteiten rond Koningsdag in Bakel worden een 
dag eerder al geopend. Op Koningsnacht, 26 april, treedt 
feestband Kabaal op in de feesttent. Onder het motto ‘volle 
tenten en lege vaten’ zet deze band elk publiek op z’n kop. 
Het repertoire omvat feest- en rocknummers van The Beatles, 
Robbie Williams, Rowwen Héze, U2 en alles daar tussenin. 
Stevige gitaarpartijen worden afgewisseld met gevoelige 
accordeonklanken. Kabaal mocht voor gerenommeerde 
bands als Bløf, De Dijk, Golden Earring, Normaal, Rowwen 
Héze en The Sweet al eens het voorprogramma verzorgen. 
De feesttent is op 26 april open vanaf 20.00 uur en ook op 
Koningsnacht is de entree gratis. 
Op www.oranjefeestenbakel.nl staat meer informatie over 
het programma en de sponsoren.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met 
Lambert Smits, voorzitter van de Bakelse oranjevereniging, 
via 06 51 43 34 94 of lsmits@onsbrabantnet.nl.
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Carnaval 2017 is alweer voorbij.
Toch kunt u dit weekend nog een beetje genieten tijdens 
de HIGH LIGHT Parade in Mierlo Hout. We kijken tevreden 
terug op een lang seizoen waar we bij diverse verenigingen 
op uitnodiging bezoeken hebben afgelegd. Verder was er 
een goed bezochte kindermiddag met entertainer Rinaldo. 
Successen werden behaald in de Helmondse optocht waar 
we met een grote groep op zoek waren naar het echte 
Helmondse Goud, wat ons een 4e prijs opleverde en het 
behaalde succes van onze diverse dansgroepen in de 
categorie gezelligheidsdansen op het toernooi van de ons 
bevriende vereniging OLUM.

Er was een eerste prijs voor de Narretjes

en tweede en derde prijs voor de senioren,(dans en showdans)

En ook een derde prijs voor de juniorgarde

Dames, heren meisjes en jongens van harte gefeliciteerd met 
het behaalde resultaat.

Verder zeggen foto’s meer dan woorden, dus laten we de 
foto’s spreken terwijl wij ons voorbereiden op carnaval 2018
met het motto “Wai zing’r ôk wir..!”

Zie ook www.rampetampers.nl

Carnaval 2017 het is voorbij

Stichting Draaiorgels Helmond

Stem tussen donderdag 6 april 
en zondag 30 april 2017 op:

Rabobank CLUBKAS campagne

www.mijnbankenik.nl/helmond/clubkascampagne

U heeft 5 stemmen om uit te brengen
laat uw stem niet verloren gaan!
Stem op een van de Helmondse 

verenigingen of stichtingen!
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Zeilvereniging Berkendonk
Het gaat ons voor de wind! Een oud 
gezegde dat nog stamt uit de roemrijke 
tijden van de spiegelretourschepen 
die in de 17e eeuw naar Oost-Indië 
voeren. Als je goed luistert kun je deze 
termen uit het verleden in Helmond 
nu nog steeds horen, en wel bij Jeugd-
Zeilvereniging Berkendonk (JZVB) waar 
kinderen en jeugdigen de beginselen 
van het zeilen leren. Andere gezegden 
uit de zeilvaart zijn bijvoorbeeld aan 
lager wal raken of overstag gaan, bakzeil 
halen en iemand de loef afsteken. 

Op onze geliefde waterplas Berkendonk 
kun je als leerling van de basisschool of 
als jeugdige middelbare scholier leren 
zeilen. Jeugd-zeilvereniging Berkendonk 
is speciaal opgericht om de Helmondse 
jeugd het plezier aan het varen en 
de vaardigheden om een zeilboot te 
bedienen bij te brengen. 

De vereniging geeft op weekend-
dagen zeil-cursussen en reikt officieel 
erkende zeildiploma’s uit. Er zijn zelfs 
zeilcursussen voor jong-volwassenen 
zonder leeftijdsgrens. De zeilvereniging 
beschikt over een uitgebreide vloot aan 
zeilboten die bestaat uit de Optimist 
voor de beginnende zeiler, de snelle 
zwaardboot Open Bic voor de meer 
gevorderde cursist, tot de Laser Pico 
voor de middelbare scholier.

Kijk eens op www.jzvb.nl om te ervaren 
of wind, water, zon en soms een beetje 
regen jouw sportieve water(sport)-hart 
sneller laten kloppen. In mei beginnen 
weer de cursussen voor 2017 en in 
april start het seizoen met de altijd 
spectaculaire zwembadles in zwembad 
De Wissen.

Tot ziens op Berkendonk, voor water, 
wind, en zeilplezier. Trouwens, bij onze 
buren Windsurfing Berkendonk kun je 
ook leren surfen. Kom jij bij ons leren 
zeilen dan houden onze instructeurs 
een oogje in het zeil !

Het meisjes D2 team van HC Bakel is afgelopen zondag  met 
36 punten en een doelsaldo van +72 kampioen geworden! 
Dit leuke team, samengesteld uit 1e en 2e jaars D-speelsters, 
zijn ongeslagen uit de strijd gekomen. Wat een geweldige 
prestatie!

Zondag stonden de laatste wedstrijden op het programma, 
uit tegen Helmond en Deurne. De tribune van de Sporthal 
Suytkade te Helmond was goed gevuld met supporters, 
uitgedost met de nodige toeters en bellen.
Nadat ook de laatste 2 wedstrijden waren gewonnen met 
respectievelijk 2-0 en 5-3 was het tijd voor een feestje! 
Met veel gejuich, muziek, knallende  kurken en voor iedere 
speelster een persoonlijk woord én een mooie beker werd dit 
zaalhockeyseizoen feestelijk afgesloten.
Meiden, van harte gefeliciteerd!

Meiden HC Bakel D2 zaalkampioen
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Hoofdstraat 155 • 5706 aL  HeLmond • 0492 - 661 884 • info@HeuveL.nL • www.HeuveL.nL

HeuveL.nL • wÉrKt voor u

voor serieuze kandidaten zijn wij dringend op zoek naar 
vrijstaande en halfvrijstaande woningen in dierdonk.
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Parnasiassingel 23
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velhorstweide 16 
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Caresse 3800: complete JUBILEUM boxspring bestaande uit: • een luxe, robuust gestoffeerd hoofdbord; • 2 elektrische verstelbare boxsprings voorzien van pocketveren; • boxsprings voorzien van anti-slip;
• 2 pocketveer matrassen met 7 comfort zones; • inclusief hoogwaardige Gel Foam topmatras t.w.v. 499,-; • 2 elektrische motoren met kabelbediening; • diverse kleuren leverbaar.

JUBILEUMAANBIEDING BIJ CARESSE BOXSPRINGS! 

30%
JUBILEUM
KORTING
€ 855,-
VOORDEEL

CA
RE

SS

E • 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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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 

Vastenactie 2017: EL SALVADOR 
Zoals elk jaar zullen we in onze kerken actie voeren voor 
een project van de Vastenactie. Ook dit jaar doen we 
mee aan een project van de landelijke Vastenactie van de 
Nederlandse Bisschoppen.

Dit jaar is ons campagneproject El Salvador. Dit land ligt in 
Midden-Amerika en het heeft een prachtige natuur. Het is een 
vruchtbaar land en mensen die een tuin hebben, proberen 
vaak wat groente of fruit te verbouwen. Toch heeft het land 
ook minder mooie aspecten. 
Voor ons project bezochten we Popotlan, een wijk van San 
Salvador, de hoofdstad van El Salvador. Het leven in een grote 
stad is voor kinderen best gevaarlijk. Er rijdt bijvoorbeeld veel 
verkeer en er zijn veel vrachtwagens en grote bussen. Die 
geven vieze uitlaatgassen, dus het stinkt hier en daar heel erg 
als je op drukke plekken bent. Niet zo goed voor je gezondheid 
dus. De chauffeurs houden zich ook niet altijd even netjes aan 
de verkeersregels zoals we dat in Nederland gewend zijn, dus 
je moet goed opletten op straat.
In sommige wijken moeten de mensen nog meer opletten: 
daar zijn drugsbendes actief. Die vechten vaak met elkaar, 
bijvoorbeeld over wie er de baas is in een bepaalde straat. 
In de wijk Popotlan is het zelfs erg ingewikkeld, omdat er 
drie bendes zijn. Die vechten regelmatig met elkaar én met 
de politie. Daarom moeten de kinderen in Popotlan extra 
voorzichtig zijn op straat en veel ouders hebben zelfs liever 
niet dat hun kinderen op straat spelen.
De zusters van de Beschermengel hebben in Popotlan een 
jeugdhuis opgericht. Iedereen weet dat dit jeugdhuis van de 
zusters is en de kinderen kunnen hier dus veilig komen om 
te spelen en om lessen te volgen. Dat varieert van dansen 
en muziek tot sporten, maar de kinderen leren er ook hoe ze 
ruzies en meningsverschillen kunnen oplossen zonder met 
elkaar te vechten of te schelden.
De zusters willen het jeugdhuis graag uitbreiden met extra 
activiteiten, maar daar is geld voor nodig. Daarom vragen ze 
onze hulp! Wat vragen de zusters ons, namens de kinderen 
in Popotlan?  Een speeltuin, waar de jongste kinderen veilig 
kunnen spelen. De toestellen worden gemaakt van oude, 
gerecyclede materialen. Een moestuin, waar de kinderen 
groente en fruit leren verbouwen. Ze kunnen hun nieuwe 

kennis dan ook overdragen aan hun ouders. Deze ‘stedelijke 
moestuin’ zal beplant worden met groenten en traditionele 
gewassen. Zo kunnen de kinderen ook een maaltijd krijgen in 
het jeugdhuis en met een gevulde maag naar huis gaan. Een 
tuinman komt de zusters en de kinderen vijf maanden helpen.

Meer over het project: www.vastenactie.nl.

Een bijdrage kunt u ook overmaken naar 
NL72RABO 0171 0800 84 (R.K. Parochie H. Lambertus o.v.v. 
“Vastenactie”) Giften zijn aftrekbaar van de belasting. 
Uiteraard zullen we ook in de weekendvieringen aandacht 
besteden aan de Vastenactie. Aan het eind van de Missen een 
korte uitleg, een deurcollecte en een extra inzamelingsbox 
achterin de kerk.

Goede Week en Pasen
Dit zijn de vieringen rond Pasen in onze kerken:

Do 13 april Witte Donderdag 
Jozef   19.00 Gregoriaans
Vr 14 april Goede Vrijdag 
Paulus   15.00 Schabbertkoor
Lambertus  15.00 Kruisweg
Edith Stein 15.00 Kruisweg
Jozef   16.00 Kinderkruisweg
Jozef   19.00 Kruisverering
Za 15 april Paaszaterdag 
Jozef 21.30 Paaswake/koor
Zo 16 april Pasen 
Jozef    9.30 Jozefkoor
Paulus   9.30 Schabbertkoor
Lambertus  11.00 Cantorije
Edith Stein  11.00 Koor
Ma 17 april Tweede Paasdag 
Jozef   9.30 Dameskoor
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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

Bethlehemkerk op weg naar 
Pasen

Op Palmzondag 9 april om 15.30 uur, 
klin ken de zeven kruiswoorden in 
Woord en Muziek in de Bethlehemkerk. 
Bij elk kruiswoord zal een persoonlijke 
associatie door zeven sprekers klinken 
om de betekenis van die zin die Jezus 
volgens de verschillende evangeliën 
aan het kruis sprak naar onze tijd toe te 
halen. En juist in het jaar dat we stilstaan 
bij 500 jaar Reformatie is het bijzonder 
dat ook bisschop de Korte uit Den 
Bosch een van deze sprekers zal zijn. 
Elk kruiswoord zal worden afgewisseld 
met de muziek van Haydn ‘Die sieben 
letzten Worte unseres Erlösers am 
Kreuze’. Uitgevoerd door het Meierijs 
Kamerorkest.

Donderdagavond 13 april, 19.00 uur, 
viering van Witte Donderdag, m.m.v. 
Cantimond o.l.v. Marjan Vree. Voor-
gangers zijn ds. Corine Beeuwkes en 
kerkelijk werker Pieter Flach. In deze 
dienst vieren we samen de Maaltijd van 
de Heer.

Vrijdag 14 april, 19.00 uur, viering van 
Goede Vrijdag. Samen lezen we het 
verhaal van het lijden en sterven van 
Jezus. Voorganger: ds. Corine Beeuwkes.

Zaterdagavond 15 april, 22.00 uur vie-
ren we de Paaswake, licht in het duis-
ter, leven sterker dan de dood. In deze 
viering wordt de nieuwe Paas kaars 
brandend de donkere kerk binnen ge-
bracht. Voorgangers: ds. Corine Beeuw-
kes en kerkelijk werker Pieter Flach.

Zondag 16 april, 10.00 uur, Paas-
morgen viering met Lighthouse o.l.v. 
Arjan Mooij. We vieren feestelijk de 
opstanding van onze Heer. Voorganger: 
ds. Corine Beeuwkes.
Thema: ‘Gevonden ?!’

Moladaviëreis 2017
Vanuit de Bethlehem kerk gaan wij met 
een groep jongeren in de zomervakantie 
voor twee weken op werkvakantie via 
de organisatie Livingstone naar de stad 
Soroca, in Moldavië. Voor deze reis 
wordt een inzamelactie georganiseerd. 
Zie Gazet van februari.

Het einddoel komt in zicht, de stand 
is nu ca € 15000,= Op het programma 
staan:
23-04-2017 High tea met muziek 
12-05-2017 Luxe 4-gangendiner is bij 
Brownies&Downies en kost € 30,= excl. 
drankjes.
U kunt zich aanmelden op: 
http://www.moldavie-reis.nl
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OPEN DAG 22 APRIL 2017
11.00 - 15.00 uuR

Wegens succes 3e infraroodtraining 
die we aan kunnen bieden
✓ Versnelde vetverbranding
✓ Versneld centimetersverlies
✓ Gewichtsverlies
✓ Soepelere gewrichten
✓ Ontgifting en zuivering
✓ Cellulite vermindering
✓ Jonge en mooiere huid
✓ Herstelde, ontspannen en gezonde slaap
✓ Verbeterde algehele gezondheid

25 mINutEN tRAINEN = 25 km hARDLOPEN

www.EmcsLANkENfIt.NL 
Sint Wilbertsplein 8 • 5761 BK Bakel • Tel. 0492-745 159

✓  Liever 35 minuten trainen in plaats van 
1,5 uur in de sportschool?

✓  Heb je tijd om 2x in de 10 dagen 35 min. 
te trainen om je fit en vitaal te voelen?

✓  Wil je trainen onder goede begeleiding?
✓ Wil je op eigen niveau trainen?
✓  Ben je klaar met het instellen van 

de toestellen?
✓  Vind je het fijn om in een gezellige 

sfeervolle studio te trainen?
✓  Wil je zelf bepalen wanneer je 

komt trainen of liever  
op afspraak?  
Beide mogelijk bij ons!

stARt Nu en bel ons op 0492 - 745 159

NIEuw: mILON cIRkEL

Als eerste in Nederland: de combinatie van infraroodtraining & Milon cirkel.
Nu ook nieuw bij EMC Slank & Fit; voedingsadvies gericht op jouw 
persoonlijke doelstellingen met uitgewerkte weekmenu’s!

UNIEK AANBOD OP AFSLANK GEBIED!!!

Openingstijden:

Ma   7.30- 12.30/16.00- 22.00
Di    7.30- 12.30/16.00- 22.00
Wo   7.30- 12.30/16.00- 22.00
Do    7.30- 12.30/16.00- 22.00
Vr   7.30- 12.30/16.00- 21.00
Za    7.30-12.30/Gesloten
Zo  Gesloten

Maak snel een vrijblijvende afspraak om het jaar goed te starten!

Change your life & start nu!

Vanaf 23 Januari in Bakel:

Een volledige workout in 35 minuten

kom in APRIL of 
mEI BINNENLOPEN 

en probeer 1 maand 
GRAtIs mILON!

OPEN DAG ActIE

Ma. t/m za.  7.30 - 12.30  uur 
Ma. t/m do.  16.00 - 22.00 uur 
Vrijdag  16.00 - 21.00 uur

NIEuwE OPENINGstIJDEN

APRIL  
mEI 

GRAtIs mILON!
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WoonplezierWoonplezier
begint bij Broeckx makelaars

NIEUW

Ockenburghpark 30

5709 ML TE Helmond

vraagprijs € 319.000 k.k.

UITGEBOUWD

Schrevenhofdreef 18

5709 RM TE Helmond

vraagprijs € 317.500 k.k.

 Dubbele garage

Coendersberglaan 28

5709 MA TE Helmond

vraagprijs € 489.000 k.k.

VERKOCHT

Zonnedauwsingel 14

5709 PE TE Helmond

vraagprijs € 300.000 k.k.

VERKOCHT

Dwergvlasbeek 1

5709 PN TE Helmond

vraagprijs € 549.000 k.k.

VERKOCHT

Sandenburglaan 14

5709 RV TE Helmond

vraagprijs € 300.000 k.k.

Unieke presentatie door Broeckx makelaars

Door onze unieke manier van presenteren (zowel digitaal als ook tijdens de bezichtigingen!), ons grote 
netwerk en actieve verkoopaanpak hebben wij dit jaar al weer diverse woningen in Dierdonk verkocht! 
Daarom zijn wij op zoek naar nieuw aanbod. De kans is namelijk zeer groot dat we de koper voor uw woning 
hebben. Tevens hebben wij momenteel een erg interessante aanbieding wanneer u besluit uw woning via 
ons te verkopen! 

Bent u benieuwd naar de verkoopmogelijkheden van uw woning? Wilt u vrijblijvend weten wat de waarde 
van uw woning is? Ik kom graag een keer bij u langs!

Uw wijkspecialist:


Alwin Greefkes

06 547 90 222

Vind ons ook op:
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