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Verenigingen

GAZET

Redactieadres: redactie@dierdonkgazet.nl
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
Ma. 5 en 19 mrt.
GFT & PMD:		
RESTAFVAL:		
Ma. 12 en 26 mrt.
OUD PAPIER: kijk in de kalender van
www.deafvalapp.nl om erachter
te komen wanneer de papier
containers bij u geleegd worden.

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
Ouderenwerk
Sprengenbergweide 47,
5709 SM Helmond, ( 518956
owhdhelmond@gmail.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
contact: ( 06 41721916
info: pr@akkoordje.nl
www.akkoordje.nl

Secretariaat:

Schovenhorstweide 1,
5709SG Helmond,(517210
secretaris@rampetampers.nl
www.rampetampers.nl
Dierdonkdagen

Helmond

Haverveld Dierdonk



Tennis Vereniging Dierdonk
Secretariaat:
Leeuwenborchweide 19,
5709SB Helmond, (514007
secretaris@tvdierdonk.nl
www.tvdierdonk.nl
Toneelgroep Maskerade
Leonie Boxstart, (510380
Horstlandenpark 44,
5709 MB, Helmond
info@maskeradehelmond.nl
DIERDONK informatie: Edwin Augustijn
Wilgenroosbeek 13,
Edwin@OSDierdonk.nl
Informatie:
tafeltennis.dierdonk@yahoo.it

Telefoonnummers
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
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Huisartsen praktijk Dierdonk
F.A.T.C. van Vijfeijken,
(514121
M.H.W. Strijbos
(558732
Spreekuur op afspraak
Waterleliesingel 20, 5709 PD Helmond
www.huisartsenpraktijkdierdonk.nl
Tandarts Dhr. R.J. van Hagen,
Coendersberglaan 42 5709 MA Helmond
Behandeling op afspraak
(556156
www.tandartsvanhagen.nl
Tandarts Mw. H. Jeurgens-Schoolen
Waterleliesingel 22
5709 PD Helmond
Behandeling op afspraak
(510410
Praktijk voor Fysiotherapie,
Manuele en Kinderfysiotherapie
Waterleliesingel 18
5709 PD Helmond
Behandeling op afspraak
(512723
dagelijks van 8.00 - 18.00 uur

Verloskundige praktijk “de Uiver”
Waterleliesingel 18 5709 PD Helmond,
Spreekuur: Di ochtend, namiddag, avond
Do ochtend,
In overleg andere dagen mogelijk
Afspraken: 9:00-14:00
(518551
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
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De Siberische beer
Een prachtig voorjaarszonnetje, maar
het is koud. En koud gaat het worden
tenminste als men de weervoorspellers
mag geloven. De beer is los zegt men,
de Siberische beer. Nu was de natuur
natuurlijk al vroeg aan het uitlopen en
dat moest een halt worden toegeroepen. Maar moet ons dat dan treffen? In
gedachten zaten we natuurlijk al in die
lekkere strandstoel om ons witte kleurtje
weer een beetje tot brons om te laten
vormen. Maar nu moeten we omdenken,
kunnen de schaatsen uit het vet?
Is het dan echt zo koud, wel als ik naar de
temperaturen kijk tot de dag dat de Gazet
bij u word afgeleverd dan valt het hier
eigenlijk wel mee misschien heeft men
meer last van de ijzige wind die de gevoelstemperatuur doen verlagen. Maar
ik kan u verzekeren het gaat heet worden
en dat wel met de gemeenteraad verkiezingen. De hete strijd om de gunst van de
kieser is op 21 februari losgebrand,
Voor Dierdonk zal het politieke toneel
voor veranderingen zorgen in onze politieke column. Zo hebben enkele van
onze columnisten aangegeven na de
verkiezingen niet meer in de raad terug te
keren. Met het afscheid van onze politiek
columnisten nemen we ook afscheid van
enkele andere vaste inzenders zoals onze
Dokter Math Strijbosch die na ongeveer
50 columns “Medi-Seinen” voorlopig de
pen neerlegt, misschien had u deze rubriek de afgelopen Gazet al gemist. Om
maar in de medische wereld te blijven
maar dan bij de diergeneeskunde, zal ook
de rubriek “Zomaar een dagje” stoppen.
Na ongeveer 209 bijdragen is de koek op,
of men dreigt in herhalingen te vallen.

Van de vervanger van de rubriek mediseinen heeft u vorige maand al een voorproefje kunnen zien, het blijft medisch,
maar dan in de vorm van fysiotherapie.
Verder zien we komkommertijd bij de
wijkraad en de wijkvereniging, van hun
front geen berichten. Natuurlijk komt u
wel de bijdragen van Moet Niks, Fotodier
en de computerinloop tegen waarbij de
organisatoren van de computerinloop
hebben geleerd om niets te plannen
rond de carnaval. Oh ja carnaval, het is
voorbij maar in deze Gazet wel een nabeschouwing van zowel Parkzicht als de
Rampetampers, die overigens volgend
jaar hun 55 jarig bestaan zullen vieren.
Verder blikt onze wijkwethouder Erik de
Vries terug op 4 jaar wethouderschap.
Voor de komende Gazet krijgen we een
uurtje minder de tijd om die te maken,
na de verkiezingen van 21 maart zal in de
nacht van 24 op 25 maart de klok (misschien wel voor het laatst) weer een uurtje vooruit worden gezet, en de zomertijd
2018 is een feit en dan is er misschien
toch dat moment om in de strandstoel
plaats te gaan nemen.
Rest mij nu van uit een warm huis, diegene die vanaf de komende maand niets
meer in zullen sturen te bedanken voor
hun geleverde bijdragen en roep vervangers op om ook aan de Gazet hun bijdrage
te (gaan) leveren.
Voor nu roep ik u allen die de Siberische
Beer hebben getrotseerd op, om op 21
maart het rode potlood te hanteren,
want wij zijn de baas in eigen stad(wijk).
Veel lees plezier met deze Gazet

De Column “De Hobby van ...” is ook
over. Vanaf deze maand is er de rubriek
“vrijwillig is niet vrijblijvend” waar we
markante Dierdonkse vrijwilligers gaan
interviewen. Deze maand is aan mij de
eer te beurt gevallen om daar als eerstevoor geinterviewd te mogen worden.
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Paasshow
UW BADKAMER EN CV SPECIALIST

Uw installateur voor:
CV ketels en onderhoud Complete Badkamers
Stadsverwarming

Radiatoren

Vloerverwarming

Sanitair en Tegels

IEDERE ZONDAG OPEN
VA

1 00 OT 17 00 U R

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

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL
Biezenweg 2A • Beek en Donk • tuincentrumdebiezen.nl

VERDIENEN OP AL JE
DAGELIJKSE BOODSCHAPPEN

JUMBO IERS RUND
BIEFSTUK
Schaal 400 gram

700

JUMBO AUGURKEN
FIJN ZOETZUUR

KLEDINGREPARATIE
Ger van Hout

Pot 370 ml

0

85
JUMBO
BAGUETTES WIT
Pak 2 stuks

045
WE HOUDEN DE PRIJZEN LAAG

Jumbo, Bakel, Auerschootseweg 17

Gediplomeerd
coupeuse/costumière
Nieuwveld 88 Helmond
tel. 0492-533074
mob. 06-22773192
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ELGA
HYBRIDE
WARMTEPOMP

€ 1.800,subsidie!

Cijnsbeemden 2
5706 NP Helmond - Brandevoort
M 06 295 74 376
E info@deinstallatieman.nl

www.deinstallatieman.nl

Afscheid van de Helmondse politiek
De politieke partijen in Helmond
maken zich intussen op voor de ge
meenteraadsverkiezingen van 2018.
Algemene Ledenvergaderingen wor
den gehouden om kieslijsten een
definitieve invulling daarvoor te geven.
Immers de leden zijn de baas en
bepalen namens een politieke partij
de volgorde op de lijst en beslissen
zo voor een groot gedeelte over een
politieke carrière, wel of geen raadslid. Op het moment dat
u dit leest is die strijd al grotendeels voorbij. Voor mij zal er
geen nieuwe periode aanbreken. Na 20 jaar voor de VVD in
Helmondse politiek actief te zijn geweest heb ik besloten
het politieke stokje over te dragen. Er is een tijd van komen,
maar ook een tijd van gaan. Terugkijkend op die periode
kan ik stellen dat het een energievretende, tijdrovende
maar ook zeer dynamische periode is geweest die ik zeer
zeker niet zou hebben willen missen. Toen ik in 1998 begon
werden de vergaderingen nog gehouden in het kasteel. Ik
heb 3 burgemeesters mogen meemaken met ieder hun eigen
manier van leiding geven waarbij de stijl van burgemeester
Wim van Elk mij het beste paste. Zeer kundig, met aandacht
voor iedereen en een grap op zijn tijd. Maar ook met respect
voor alles en iedereen en zeer discreet.
Stapels papier heb ik door mogen ploeteren om goed
voorbereid de juiste beslissingen voor de stad te mogen
nemen, en dat is natuurlijk altijd gemakkelijker als je al die
tijd aan de zijde van de coalitie staat. De discussie over de
vergoeding die raadsleden ontvangen heb ik altijd gemeden

omdat ik vind dat je vanuit je idealisme iets wil bijdragen aan
de samenleving. Geld speelt dan geen rol, wel is het zo dat
menigeen de tijd die een raadslid besteed aan het politieke
vakwerk schromelijk onderschat. Weken van 20-25 uren
vergaderen, werkbezoeken, voorbereiden van vergaderingen,
stukken lezen etc zijn eerder normaal dan zeldzaam. En dan
heb ik het nog niet eens over het bezoeken van regionale en
landelijke bijeenkomsten. En, om nog eens een fabeltje uit de
wereld te helpen, raadsleden krijgen geen wachtgeld. Vaak
hebben ze, net als ik, een full-time baan en doen er de politiek
als hobby bij.
Nu ik ermee stop hebben de stapels papier plaatsgemaakt
voor een digitale toepassing. Alles staat op een I-pad, tot en
met de presentaties aan toe. Moest je een jaar geleden nog
naar de raadszaal om een vergadering te kunnen volgen,
tegenwoordig kun je die gewoon thuis achter je computer live
volgen of, als je geen tijd hebt, later terugkijken. Graag zou ik
zien dat vergaderingen van de gemeenteraad plaatsvinden in
de 11 wijkhuizen zodat de politiek dichter bij de inwoners van
onze mooie stad gebracht wordt, maar dat is aan de volgende
generatie politici…
Ik dank u voor alle steun en inbreng en ik ben er trots op dat ik
namens de VVD uw volksvertegenwoordiger was.
Joan Damen
Raadslid VVD
joandamen@upcmail.nl

Het zit er bijna op de verkiezingen
staan voor de deur
Als ik dit stukje schrijf staan er
nog twee dingen op de rol een
vergadering van de commissie
Bestuur & Economie die gaat over
het aantal speelautomaat hallen in
Helmond en de laatste Gemeenteraadsvergadering en dan
zit het erop voor de huidige Gemeenteraad.
We zijn nu al volop bezig met de campagne voor de komende
verkiezingen. Zoals ik al eerder geschreven heb staat ik op
nummer twee van de kieslijst voor 50Plus. En natuurlijk gaan
wij ons sterk maken voor de ouderen en jongeren in onze
mooie stad Helmond.
Bijna de helft van alle burgers in Helmond is boven de vijftig
jaar en dat cijfer gaat alleen nog maar omhoog daarom is het
goed dat er een partij komt voor deze grote groep mensen en
die opkomt voor deze 50 plussers, wij zullen ons inzetten voor
levensbestendige en betaalbare woningen voor jongeren en
ouderen, wijkhuizen in iedere wijk, tegengaan van armoede
en eenzaamheid, nieuwe banen voor werkloze 50 plussers,

Gazet maart 2018

geen gemeentelijke belasting verhogingen, geen gesol met
de thuiszorg, wethouder voor ouderenzaken voor woon,
zorg, werk en inkomen en vanzelfsprekend luisteren naar de
mening van onze inwoners. Buiten deze zaken zetten wij ons
in binnen de wijk Dierdonk dat de gezondheidsrisco’s door
de nieuwe aanleg van de N279 om Dierdonk heen zoveel
mogelijk beperkt blijven wat betreft luchtverontreiniging
en geluid door extra milieu- en geluidsmaatregelingen in te
zetten. Ook zullen wij strijden tegen de komst van intensieve
veehouderijen tegen de rand van onze wijk Dierdonk
Daarom mensen is het zo belangrijk dat u gaat stemmen laat
uw stem niet verloren gaan want iedere stem geld, hoe groter
de opkomst hoe groter het draagvlak van de toekomstige
Gemeenteraad en dat is in ons alle belang.
Nogmaals breng 21 maart a.s. uw stemmen uit en laat uw
stem niet verloren gaan namens 50Plus al vast bedankt voor
uw stem!
Jan van Aert, raadslid en 2e op de lijst van 50Plus
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Terugblik op Carnaval 2018
Wij als bestuur en vrijwilligers van Parkzicht kunnen ook
dit jaar weer terugkijken op een bijzonder goed geslaagd
carnaval. Wij begonnen op zaterdagavond 27 januari met
een volledig uitverkochte klets- en amusementsavond
welke van een hoogstaand niveau was. Carnaval zelf begon
met de jongerenavond op donderdagavond 8 februari die,
hoewel iets minder druk dan voorgaande jaren, erg gezellig
was. Vrijdagochtend hebben de leerlingen van basisschool
Dierdonk hun schoolcarnaval in Parkzicht gevierd en ’s avonds
was het tijd voor de jaarlijkse carnavalskinderdisco welke
muzikaal ondersteund werd door DJ Klumpie die ook de
beide kindermiddagen van passende muziek zou voorzien.
De carnavalskinderdisco avond werd, zoals tot nu toe nog
ieder jaar, druk bezocht door de kinderen in de leeftijd
tot 13 jaar. Carnavalsmaandag was er de kindermiddag
waar de kinderen zich konden amuseren: door zich te laten
schminken, eierkoekjes te versieren, een suikerspin kregen,
mochten grabbelen in een grabbelton en een glaasje drinken
kregen en als laatste nog een snoepzak mee naar huis konden
nemen. De papa’s en de mama’s vermaakten zich in de grote
zaal onder het genot van een drankje en een hapje. Parkzicht
was nagenoeg vol! De hierop volgende dinsdagmiddag was
aanmerkelijk minder druk maar wel gezellig en de aanwezige
kinderen vermaakten zich opperbest met dezelfde activiteiten
die ook op maandag aangeboden werden. De bijgevoegde
foto’s geven een indruk van de sfeer gedurende de afgelopen
carnaval in uw eigen wijkhuis Parkzicht. Wilt u alle foto’s
nog eens op uw gemak bekijken ga dan naar onze website
http://www.parkzichtdierdonk.nl
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Moetniks Mededelingen:

Derde winterwandeling of midgetgolf (Warande)

Busreis … let op: woensdag 16 mei a.s.

Op dinsdag 20 maart 2018 laten we ons door de weergoden
verrassen.

We zijn blij dat onze (jarenlange) gekoesterde wens nu in
vervulling gaat en brengen een bezoek aan Media Park in
Hilversum. We moeten daarom een dag later reizen want
onze eerder geplande datum, was al bezet.

Bij regenweer gaan we met de paraplu wandelen en na afloop
is er koffie met gebak. De kosten hiervoor bedragen per
persoon € 3,50 voor leden van de Wijkvereniging; voor nietleden € 7,00.
Bij droogweer gaan we Midgetgolven en na afloop is er frites
met een snack.
De kosten hiervoor bedragen per persoon € 3,50 voor leden
van de Wijkvereniging; voor niet-leden € 7,00.
Hoe dan ook treffen we elkaar om 14.00 uur bij de slagboom
/ bijenhal bij Restaurant De Warande. Bij minder dan 10
deelnemers gaat deze middag niet door.
Gaarne opgeven en betalen uiterlijk 14 maart bij Jeanne
(512516), Rhulenhofweide 10.
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Tot vorig jaar kon men alleen Media Experience als interactief
museum bezoeken, maar onder invloed van omroep Max
is er dit jaar gestart met een nieuw arrangement voor
bus‑gezelschappen met senioren.
We worden er als groep ontvangen door een gastvrouw met
koffie en gebak. Ze neemt ons mee naar een theater zaal. Daar
wordt, alleen voor ons, een 2 uur durende show gegeven.
We worden vermaakt en gevraagd om mee te doen, er komt
van alles uit een kast. Dit belooft heel gezellig te worden, de
eindtijd is 12.30 uur.
Het middag programma is nog niet helemaal rond en de
deelname kosten zijn daarom ook niet bekend. We denken
dat het Media Park onze groep zeker aanspreekt, zodat we
met een volle bus kunnen gaan op woensdag 16 mei. In de
Gazet van April volgen verdere mededelingen.
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Al meer dan 90 jaar uw
vertrouwde witgoedspecialist
Wij hebben alles op het gebied van wassen &
drogen, keuken en inbouw apparatuur.
Door de 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!

SUPER AANBIEDING

Lijst 3

INBOUW
VAATWASSER

• energieklasse A++
• volledig geïntegreerd
• 6 programma’s
• resttijdindicatie en
startuitstel
• Infolight
• flexibel indeelbare
servieskorven
• aquastop
• SMV46IX10

839.-

699.euro

A++

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

Gevarieerde clubuitjes en clubavonden

Zeche Zollverein
Fotodier clubuitjes en clubavonden proberen we zo variërend
mogelijk te maken. De ene keer doen we portretfotografie en
een andere keer fotograferen we bijvoorbeeld bloemen. Eind
vorig jaar zijn we met Fotodier naar Zeche Zollverein in Essen,
Duitsland geweest.
Zeche Zollverein is een oude kolenmijn en industriecomplex
die op de werelderfgoedlijst van UNESCO staat.
Deze locatie leent zich goed voor zwartwit fotografie. Veel
donkere en lichte stukken die veel contrast geven. ‘s avonds
is het complex verlicht wat weer een heel andere kijk geeft op
de kolenmijn.
Zeche Zollverein ligt zo’n 125km van Helmond. Een mooi
autoritje voor een dagje weg. De locatie heeft een paar
horeca gelegenheden waar je lekker kan eten of een kopje
koffie kan drinken.

Mocht je meer informatie willen over Fotodier of wil
je een clubavond bijwonen, neem dan contact op met
voorzitter@fotodier.nl.
Foto’s door Steven Langewouters.
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Schoolstraat 25
5761 BV Bakel
Telefoon 0492-343878
HENK HUIJSMAN
O P T I E K

Optiek
mode
op z’n
best
Oogmeting
+
Reparaties
GRATIS

Voor BRILLEN en CONTACTLENZEN
Geopend: dinsdag t/m zaterdag

Ruime keus uit wand en vloer tegels
Tevens bent u op bij ons op het juiste adres voor vakkundige montage !

Engelseweg 200 A
T. 0492 792499
Helmond

Computerinloop Parkzicht
Wij hebben weer veel geleerd. Toen we op 8 februari
bij Parkzicht binnen kwamen, bleek het hele meubilair
opgeruimd te zijn. De middag tevoren waren we nog bezig
geweest met alle voorbereidingen en toen we daarmee
klaar waren stond er alles nog.
Daar stonden we: 25 belangstellenden en geen stoel of tafel
om te zitten. Met vereende krachten hebben de zaal weer in
gereedheid gebracht en kon iedereen plaats nemen.
Wél hebben we een boel tijd verspeeld en daardoor kozen we,
heel gehaast, per ongeluk de nog niet complete presentatie.
Dat ontdekten we pas in het laatste deel van de presentatie.
Dat was nog niet alles. We hadden gepland dat de deelnemers
aan de workshop konden experimenteren met de behandelde
mailprogramma’s. Daarom hadden we op de voorgaande
middag alle laptops nog goed nagekeken en, voor zover nodig,
geupdated. Helaas kwam er vóór de presentatie weer een
nieuwe grote update. En als er dan teveel apparaten gebruik
maken van de WiFi-verbinding, gaat dit ten koste van de
snelheid. Dus tot overmaat van ramp mislukte het onderdeel
experimenten.
Wat hebben we dan geleerd?
1. Organiseer geen workshop rond carnaval.
2. Verwijder de nog niet complete presentaties van de
docentencomputer
3. Hanteer een onderhoudsschema, waardoor de updates
beter onder controle te houden zijn en zet de WiFiverbinding uit. (let wel, dan kan je geen mail programma’s
testen)

Het zal niet ontgaan zijn dat we het regelmatig hebben over
veiligheidsaspecten. We doen dit omdat het niet alleen voor
uzelf van belang is, maar ook voor uw computerrelaties.
Dat is ook de reden dat banken erop wijzen dat u alleen
eventuele fraudes vergoed krijgt als u zich aan de
veiligheidsvoorschriften houdt. Daarom hebben we het al
verschillende keren gehad over het gebruik van verschillende
wachtwoorden voor verschillende diensten en de noodzaak
om die ook regelmatig te veranderen.
Gelukkig worden deze adviezen opgevolgd. Echter, er
ontstaat dan een ander probleem: Hoe onthouden we al die
verschillende wachtwoorden? En welk wachtwoord hoort bij
welke dienst en/of bij welk apparaat.
We krijgen dan ook regelmatig de vraag of het niet voldoende
is om één wachtwoord overal te gebruiken en dit dan
regelmatig te veranderen. Dat is niet verstandig, omdat
computercriminelen weten dat vooral ouderen voor die
oplossing kiezen. Als er dan bijvoorbeeld een computerkraak
is geweest bij een winkel waar u iets besteld heeft en daar
met emailadres en wachtwoord in de administratie staat, is
de beveiliging van al uw activiteiten helemaal verdwenen.
Daarom gaan we in de laatste workshop van dit seizoen u
uitleggen hoe u kunt zorgen voor een goed beheer van al uw
wachtwoorden. En wat te doen als u ze onverhoopt niet meer
weet. Specifieke beheer programma’s (wachtwoordmanager)
zoals KeePass en Lastpass worden globaal besproken.
De workshop vindt plaats op donderdag 8 maart om 10:00
uur en is gratis toegankelijk voor leden van de wijkvereniging
en van Seniorweb.
De laatste computerinloop zal zijn op donderdag 12 april.
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Terugblik op vier jaar wijkwethouder
BravoFlex

“Een grote wijk als Dierdonk zonder openbaar vervoer. Ik
heb dat altijd vreemd gevonden”, zegt de wethouder. “En ik
niet alleen, ook de wijkraad en veel inwoners van Dierdonk
hebben jarenlang aangedrongen op openbaar vervoer in de
wijk. Helaas hebben we daar als gemeente niet veel over te
zeggen. Het enige wat wij kunnen doen is er steeds aandacht
voor vragen bij de provincie en de busmaatschappij.
De komst van BravoFlex was dé kans iets te veranderen.
Eind vorig jaar is een aantal buslijnen in Helmond vervangen
door een flexibel systeem met kleine busjes dat mensen
rechtstreeks van halte naar halte brengt. Inmiddels is in
Dierdonk in overleg met de wijkraad een aantal haltes
gerealiseerd en hebben de Dierdonkers hun aansluiting op
BravoFlex. Ik ben heel blij dat deze lang gekoesterde wens in
vervulling is gegaan!”

Bakelse Aa
Wijkwethouder Erik de Vries:
die vier jaar zijn voorbij gevlogen!

De verkiezingen voor de gemeenteraad staan voor de deur.
Op 21 maart kiezen de inwoners van Helmond hun vertegen
woordigers. Een mooi moment om met wijkwethouder Erik
de Vries terug te blikken op de afgelopen vier jaar. “Die jaren
zijn voorbij gevlogen”, zegt de wethouder. “Ik ben regelmatig
in Dierdonk geweest. Het is een fijne wijk om in te wonen.
Ruim opgezet en met veel groen. Met de wijkraad heb ik over
allerlei onderwerpen gesproken. Dat was heel nuttig; zo hoor
je wat er leeft in de wijk. Terugkijkend schieten me een aantal
dingen te binnen: de omleiding van de N279, de invoering
van BravoFlex, de werkzaamheden aan de Bakelse Aa en de
opening van de fietscrossbaan voor de jeugd.”

Omleiding N279

De N279 tussen Veghel en Asten krijgt ongelijkvloerse
kruisingen én een omleiding om Dierdonk. Erik de Vries:
“Ik vond dat een moeilijke beslissing. Een drukke weg die
tot in lengte van jaren dwars door de stad blijft lopen, met
alle overlast van dien? Of een omleiding waarmee je een
natuurgebied doorsnijdt? De provincie – eigenaar van de weg
– liet die keuze aan Helmond. Alles afwegende kozen we voor
de omleiding. De overlast voor onze inwoners heeft daarbij
zwaar meegewogen. Tegelijkertijd is mijn inzet geweest om
de gevolgen voor de natuur zo veel mogelijk te beperken. We
hebben met de provincie goede afspraken gemaakt over de
natuurcompensatie. Uitgangspunt is dat de natuur terugkomt
zo dicht mogelijk bij de plek waar die verdwijnt.”
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In 2015 is gebied rond de Bakelse Aa opnieuw ingericht. Erik
de Vries: “Daarmee sloegen we twee vliegen in één klap: het
gebied werd ingericht als waterberging en als ecologische
verbindingszone. Het Waterschap zocht extra ruimte om
water op te slaan na hevige regenval en wij wilden het gebied
als natuurgebied inrichten. Dat hebben we gecombineerd.
De Aa meandert weer, er is volop ruimte om water tijdelijk
op te slaan, we verbinden het gebied tussen de Berkendonkse
Plas en de Bakelse Beemden met elkaar én de inwoners van
Dierdonk hebben er een mooi wandelgebied bij.”

Fietscrossbaan voor kinderen

Een speciale fietscrossroute voor kinderen; met dank aan
de wijkraad, Tourclub ’81 en een aantal sponsors is deze
gerealiseerd. De 1,3 km lange route is sinds vorig jaar zomer
in gebruik. De wethouder verrichtte in het najaar de officiële
opening: “Een prachtig initiatief, deze kindercrossroute!
De crossroute in de Bakelse Bossen is voor de jongere
kinderen net te ver weg. Nu kunnen ze in hun eigen wijk
crossen. Dat vind ik belangrijk: speelvoorzieningen dicht in
de buurt. Kinderen moeten buiten kunnen spelen, ravotten
met buurtgenootjes. Veel bewegen is belangrijk voor hun
ontwikkeling. Dit fietscrossbaantje draagt daaraan bij.”
De wethouder kijkt met een goed gevoel terug op de
afgelopen vier jaar: “We hebben veel bereikt. Ik wil de
wijkraad en alle inwoners van Dierdonk bedanken voor de
fijne samenwerking. Maar het werk is nog niet af. Ik hoop dat
we ons werk de komende jaren kunnen voortzetten. En als het
aan mij ligt, ben ik daar de komende vier jaar ook weer bij!”

Nieuwsblad voor Dierdonk
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Daarom Smits&Smits
• Eigen atelier
• Gratis advies
• Advies aan huis
• Gratis inmeten
• Ruim 30 jaar ervaring

nieuwe Facebook-pagina:

www.smitsensmits.nl

*vraag naar de voorwaarden

Fysiotherapie
Manueeltherapie
Sportfysiotherapie
Orthopedische
Revalidatie
• Oedeemtherapie
• Dry Needling

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

Laat u verrassen op onze

facebook.com/smitsensmits

•
•
•
•

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

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

www.ruyssenaars-vdbroek.nl

Schaatsen
Eindelijk liggen de sloten dicht. Het
heeft vannacht zo vreselijk hard
gevroren dat je het binnen kon horen
kraken. Tenminste, dat zei papa en die
liegt nooit. Bijna nooit.
‘Gaan we nu een èchte tocht maken?’
vraagt Sam. Papa knikt. Hij staat eieren
te bakken. De boter knappert en
spettert alle kanten op. ‘Buiten de stad?
Over de sloten?’ vraagt Sam voor de
zekerheid. ‘Tuurlijk,’ zegt papa. Hij laat
een spiegel-ei op Sams bord glijden. ‘We
gaan naar het meer van Romdorp.’

Sam knikt tevreden. Dan is het goed.
Straks gaat hij zijn nieuwe schaatstrui
aantrekken en die rood-glimmende
trainingsbroek. Hij holt van tafel, de
gang in. ‘Ik heb nog een eitje voor je,’
roept papa teleurgesteld. Nòg een
eitje? ‘Nee pap.’ Sam hangt over de
trapleuning. ‘Ik kan niet meer.’
Vlug springt hij verder naar boven. Hij
trekt zijn lievelingskleren uit de kast en
schiet erin. Nou nog een goeie pet. Van
petten krijg je altijd een raar hoofd. Net
of je kaal bent. Of er komt er zo’n tuutje
achter op je kop, dat is helemaal geen
gezicht. Die van vorig jaar past gelukkig
nog. Voor de laatste keer kijkt Sam in de
spiegel. Prima.

‘Schiet op, anders missen we de bus.’
Papa doet de voordeur open en gebaart
naar Sam. Dan moet het maar. Bij de
bushalte staat gelukkig niemand. Sam
duwt zijn vader het hokje in. Iets meer
uit zicht. Dan ziet hij opeens de ijzeren
krullen die op zijn vaders borst rusten.
Ook dat nog. ‘Kan je daarop schaatsen?’
vraagt hij. ‘Dat zul je zien, zoon. Ik kan er
de elf-stedentocht op doen.’
Sam zucht. Waren ze maar vast op
het meer van Romdorp. Daar is toch
niemand die hen kent. En het is er
hardstikke leuk. Een half uur later staan
ze op het ijs. Met moeite krabbelt Sam
naar het midden van de sloot. Hij is het
toch niet verleerd? Nee gelukkig, daar
beginnen zijn ijzers al te glijden.
Zijn vader gaat echt keihard op die rare
krullen. Hij zoeft over het ijs met zijn
handen op zijn rug. Sam kan hem bijna
niet bijhouden. Ze naderen het grote
meer. Aan één kant zijn mensen bezig
met kunstrijden.
‘Dat kan ik ook,’ klinkt het opeens
enthousiast. ‘Nee hè,’ zegt Sam.
Vreselijk, nou gaat zijn vader ook nog
kunsten maken. Precies op zo’n plaats
waar iedereen naar elkaar kijkt. Sams
vader rijdt achtjes. Hij springt op en
rijdt achterstevoren verder. Er wordt
naar hem gewezen. Sommige mensen
roepen iets. Sam kan het niet verstaan.
Lacht er al iemand? Even later is zijn
vader het middelpunt van de baan. Hij
nodigt een mevrouw uit om met hem te
zwieren. De muts met kwast neemt hij
voor haar af. Ze zegt ja!

zetten, krijgt hij een por in zijn rug. ‘Hé,
hoe kom jij hier?’ Het is Vicky. Ze zit één
klas hoger en is èrg leuk. ‘Met de bus,’
zegt Sam. Snel werpt hij een blik op zijn
vader. Als hij maar niet deze kant op
komt!
‘Die vent kan goed schaatsen,’ zegt
Vicky. ‘Welke?’ Vicky wijst naar pap.
‘Heb je gezien hoe hij net rondjes
draaide op één been.’ ‘En dat op die
maffe schaatsen,’ zegt Sam. ‘Die hadden
ze nou eenmaal vroeger. Hij is al best
oud, dus..’ Sam slikt. Oud? Zijn vader!?
‘Ik snap niet dat die vrouw met hem wil
schaatsen,’ zegt hij. ‘Zo’n oude vent met
van die idiote kousen.’ ‘Pfff’ zucht Vicky.
‘Die vrouw heeft anders zelf een veel te
strakke broek aan. En dan die domme
afzaktrui.’ Sam haalt zijn schouders op.
Hij vindt die mevrouw eigenlijk wel leuk.
Ze lacht vrolijk naar zijn vader. Het lijkt
wel of ze die kniekousen niet eens ziet!
Dan maakt het paar een grote draai.
Ze komen recht op Sam en Vicky af.
‘O eh,’ zegt Sam. ‘Ja eh,’ zegt Vicky.
‘Is dat je dochter?’ vraagt Sams vader
aan de mevrouw. Hij hijgt nog na van
het zwieren. ‘Geen wonder dat je zo
over haar opschepte.’ Hij geeft Vicky
een brede glimlach. Zo’n mierzoete.
Vicky lacht terug. ‘En dat is jouw zoon
van tien?’ vraagt de mevrouw nu. Ze
knikt Sam vriendelijk toe. ‘Je hebt niet
overdreven. Inderdaad al een boom van
een vent.’

Beneden ruikt het driedubbeldik naar
gebakken eieren. De koekenpan is leeg.
Zijn vader heeft alles opgegeten. Boven
Sams hoofd klinkt gestommel. Als papa
nou even opschiet, halen ze net de bus
van kwart over negen.
Bonk, bonk, daar zal je hem hebben.
Sam schrikt. Twee kniekousen dalen van
de trap af, daarboven een slobberbroek
en een héél wijde trui. Een vrolijk
gezicht dat van niks weet. En dáárop ...?
Een muts met een kwast.
‘Dit kan echt niet,’ roept Sam. Hij
slaat zijn armen over elkaar. ‘Mijn
schaatskleren,’ zegt zijn vader. ‘Daar
schaats ik al jaren in.’ Al jaren? Vorig
jaar ook?
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Sam wil er niet langer naar kijken. Hij
komt straks wel terug. Net als hij af wil

Sam en Vicky kijken elkaar aan. ‘Jouw
moeder?’ vraagt Sam verbaasd. Vicky
knikt. ‘En dat is .....?’ ‘Mijn vader ja’ zegt
Sam. Hij krijgt een kleur. ‘Waar ik net zo
geweldig over stond op te scheppen.’
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Kleurplaat

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

Oplossingen op pag 29.
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Peuters in het wild op 7 maart
Komt u ook kennismaken met KDV De
Bereboot en onze peuterspeelzaal:
Peuters in het wild?
Wij nodigen alle kinderen (2-4 jaar)
en hun (groot-) ouders/verzorgers uit
Helmond uit, om mee te doen met onze
activiteit: Peuters in het wild.
Omdat wij het ontzettend belangrijk
vinden dat zoveel mogelijk kinderen
kunnen genieten van buiten spelen.
Organiseren wij (bij voldoende belang
stelling) maandelijks een leuke, GRATIS,
natuur-activiteit.
Natuurbeleving en plezier staan bij ons
altijd voorop. Tijdens een Peuters in het
wild activiteit worden er verschillende
zintuigen geprikkeld. We nemen u en
uw (klein-) kinderen samen mee op
een interactief, avontuur in de natuur.
We gaan op zoek naar dierensporen,
bekijken of de mollen thuis zijn. een
andere keer gaan we naar het bos of
park om een leuke activiteit te doen. Ons
activiteitenaanbod wordt aangepast aan
de weersomstandigheden, maar is wel
altijd buiten.
Zo kunt u zelf ervaren hoe waardevol
buiten zijn voor kinderen is.
En kunt u natuurlijk ook meteen
kennis maken met de visie van KDV de

Bereboot en een kijkje nemen in onze
“keuken”.
I.v.m. de voorbereidingen horen wij
graag met hoeveel peuters/volwassenen
u mee doet aan deze activiteit. U bent
van harte welkom!
Wanneer: Woensdag 7 maart van 10.0011.00 uur
Waar: KDV de Bereboot, Oude Dierdonk
1, 5703 JV Helmond
Wie: voor alle peuters (2-4 jaar) en hun
(groot-) ouders/verzorgers
Kosten: Gratis (wel aanmelden)
Aanmelden voor deze activiteit: mail

naar ingrid.bereboot@gmail.com
Meenemen:
Geschikte buitenkleding voor de kinde
ren, eventueel regenkleding, laarzen,
handschoenen, muts, sjaal.
Wilt u meer informatie over de peuter
speelzaal, kinderdagverblijf of BSO, kijk
dan op: www.bereboot.nl, of volg ons
op Facebook
Even ter verduidelijking, wij bieden deze
activiteit niet als opvang-uur aan, alleen
als er een volwassene meedoet met de
peuter, kunt u zich aanmelden.

Heren Veteranen Bakel zoeken versterking
Hockeyclub Bakel heeft naast een groot aantal jeugd en
senioren teams ook een Dames en Heren veteranenteam.
Het Heren veteranen team bestaat uit een groep enthousiaste
35plussers die op vrijdag van 20:15 -21:30 uur kunnen trainen
en meestal op zondagmorgen hun competitie duel spelen.

De competitie bestaat uit een poule van zo’n 12 teams en
spelen dus voor en na de winterstop ruim 20 wedstrijden. Die
wedstrijden spelen ze bezeten maar beheerst! Plezier staat
voorop, sportief succes gaat niet ten koste van alles!
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De selectie van dit veteranen team is helaas niet erg ruim. Er
zijn wat langdurig geblesseerden en een aantal spelers zijn om
persoonlijke redenen afgehaakt. De spoeling wordt dun.
Kortom … we zijn op zoek naar versterking! En wie zoeken
we dan? Iedere man die 35+ is en ooit eens een hockeystick
in zijn handen heeft gehad … al is het maar tijdens de
middelbareschooltijd … en zin heeft om op de vrijdag en de
zondag een paar uurtjes sportief en gezellig aan de bak te
gaan.
Lijkt het je wat? Bel dan eens met: Geert-jan van der Pol:
06-13835485; Paul Bezem: 06-651940689; John Martens: 0651476774
Die kunnen wat meer vertellen over de club, het team en het
spel.
P.S. het klinkt wat banaal maar er bij zijn en mee spelen is
bij ons meer waard dan de sterren van de hemel te kunnen
spelen. Plezier First, topprestaties Second!
Op 11 Maart vieren wij on 25 jarig jubileum en spelen dan om
11 uur een thuiswedstrijd, dus heb je zin en wil je een keer
komen kijken dan ben je natuurlijk van harte welkom.
Verder kun je ook een kijkje nemen op www.hockeyclubbakel.nl

Nieuwsblad voor Dierdonk

Voorleesdagen op basisschool Dierdonk
activiteiten bedacht bij het gekozen
boek. Kortom, de kinderen hebben weer
enorm genoten van de voorleesdagen!

Een voetballer leest voor
De voorleesdagen

De voorleesdagen zijn op 19 januari
van start gegaan met een gezamenlijke
opening voor de groepen 1-2. Alle
kleuters waren op deze dag in pyjama
en met lievelingsknuffel naar school
gekomen. We hebben een heerlijke
snoezeldag gehouden.
Het boek “Ssst! De tijger slaapt” is het
prentenboek dat centraal stond tijdens
de voorleesdagen 2018.
Dit boek werd voorgelezen door onze
eigen juf Marjolein. Toen we de gymzaal
binnen kwamen lag juf Marjolein
heerlijk te slapen. Voordat ze kon
beginnen met voorlezen moesten we
haar wel eerst wakker maken! Het boek
gaat over tijger die slaapt en we willen
haar niet wakker maken. Er is alleen een
probleem: alle dieren moeten erlangs en
ze ligt vreselijk in de weg. Hoe gaan ze
dat oplossen? Gelukkig heeft de slimme
kikker een idee: alle dieren zweven een
voor een met een ballon over de tijger
heen. Eind goed, al goed dus.
In de week na de opening heeft
elke kleuterklas elke ochtend naar
een prentenboek geluisterd. De
prentenboeken waren allemaal binnen
het thema van de winter. Het leuke
was dat je daarvoor elke dag naar een
andere klas mocht. Iedere klas had een
eigen boek gekozen. Ook waren er leuke
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Door Vince en Jelmer uit groep 7A
Op woensdag 24 januari, kwam er een
voetballer van Helmond Sport. Zijn naam
was Jamie Watt. Hij had voorgelezen
uit het boek ‘de dikke meester Jaap’.
Toen hij klaar was mochten we ook nog
vragen stellen. Toen moest hij weer
gaan trainen.

Het voorleesontbijt in groep 3

Op woensdag 24 januari was het
voorleesontbijt. Dit jaar hadden we
sportief bezoek. Twee spelers van
Helmond Sport, Stijn van Gassel en
Jason Bourdouxhe kwamen voorlezen
in onze klas. In Helmond-Sport-tenue
stonden ze voor de groep. De kinderen
vonden het heel speciaal en ook een
beetje spannend, het was muisstil in
de klas. In groep 3A werd het boek
van het letterwinkeltje van opa Brom
voorgelezen en in groep 3B uit Meester
Jaap. Na afloop mochten de kinderen
nog vragen stellen en werd er een
groepsfoto gemaakt. Alle kinderen
kregen van de spelers nog een flyer
met een coupon om met korting naar
een wedstrijd te komen kijken. Na een
uurtje op school gingen de spelers naar
de training want op vrijdag stond er
weer een wedstrijd op het programma!
Alle kinderen wensten de spelers
veel succes, want de laatste wedstrijd
hadden ze helaas verloren. Bedankt!

Dramalessen

Door Simone uit groep 7A
Sinds kort hebben we drama op school.
We hebben al 2 lessen gedaan. Tot nu
toe vinden kinderen uit mijn klas het
heel leuk. Zelf zit ik ook op drama. Les 1
gingen we leuke spelletjes doen over een
krantenkop. We kregen een krantenkop
te horen bijvoorbeeld ‘leeuw ontsnapt’
en dan moesten we een levende foto
maken. Les 2 gingen we kijken wat bij
vrij en onvrij hoort bijvoorbeeld ‘5 mei
1945’ en moeten we onze ideeën uiten,
zoals iemand die bevrijd is. Verder heeft
iedereen heel veel zin in de volgende
drama les
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Verhoeven
Martens vof
versautomaat
van 8.00 tot 22.00 uur
R.J. van Hagen TANDARTS
0492-556 156
A
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www.tandartsvanhagen.nl

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

Vrijwillig maar niet vrijblijvend
Na de interviews met alle fractievoor
zitters van de in de gemeenteraad
vertegenwoordigde partijen heeft on
ze Gazet-redactie een nieuwe groep
te interviewen Helmonders voor me
bedacht. Ik ga de komende maanden
en (misschien wel jaren) vrijwilligers
interviewen die óf in Dierdonk wonen
óf in Dierdonk vrijwilligerswerk doen.
Zoals u weet is vrijwilligerswerk nooit
vrijblijvend. Je zet je in voor anderen
en dan wordt er op je gerekend! En na
ons gesprek mag de geïnterviewde een
volgende vrijwilliger aanwijzen die ik in
de Gazet voor het voetlicht zal brengen.
Deze maand beginnen we met iemand
die u in elke Gazet tegenkomt. We
kunnen natuurlijk niet om hem heen:
waarnemend hoofdredacteur Frank
Smits!
Frank is wat je zou noemen een
“beroepsvrijwilliger”. Niet één maar
minstens drie verschillende vrijwilligers
functies vullen de dagen van Frank.
De Gazet
U kent Frank vast al een beetje. Hij
verzorgt met grote regelmaat het
voorwoord in de Gazet. Met een vleugje
humor stipt hij dan de belangrijkste
artikelen van de Gazet van die maand
aan. Zo maakt hij u extra nieuwsgierig
naar de inhoud van die artikelen. Frank is
al een flink aantal jaren hoofdredacteur
van ons onvol
pre
zen wijkblad. Hij
begon deze carrière als facturator en
coördinator van de advertenties. En dat
doet hij nog steeds! En let wel, zonder
advertenties geen Gazet. Dus het is zeker
niet de onbelangrijkste van zijn taken.
Via deze taak rolde hij in de redactie en
toen de vorige hoofdredacteur verhuisde
en dus Dierdonk verliet heeft Frank het
stokje tijdelijk overgenomen maar als
zo vaak duurt tijdelijk soms eeuwig.
Veel van de opmaak, zoals advertenties
en kinderpagina’s, is van zijn hand. De
contacten met de verschillende vaste
schrijvers in uw wijkblad lopen via hem,
evenals de contacten met bv de drukker.
Beroepsmilitair en vrijwilliger
Frank heeft als beroepsmilitair lange
tijd in Duitsland het Nederlandse le
ger gediend. Daar heeft hij destijds
ook al veel vrijwilligerswerk gedaan. Zo
was hij er penningmeester van de per
soneelsvereniging, secretaris van het
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St. Nicolaascomité en mentor van de
soldatenvereniging van de dienstplichtig
militairen.
Rampetampers
Als echte Helmonder, geboren in de
Blinkertsestraat in de binnenstad, zo
ongeveer naast de familie Bocken (jaja,
die van de danszaal met draaiorgels) zit
Carnaval vieren Frank natuurlijk in het
bloed. Al vele jaren is hij betrokken bij
de CV de Rampetampers. Hij was o.a.
webmaster en is nog steeds secretaris,
PR-functionaris en advertentieverzame
laar en mederedacteur van het carna
vals
boekje dat de vereniging elk jaar
uitbrengt. CV de Rampetampers speelt
een belangrijke rol in de bezigheden van
Frank dus.
Gaviolizaal
Frank was nog maar een klein jongetje
toen de “Stichting Het Helmonds Draai
orgel” werd opgericht.
Doordat hij via zijn buren, de familie
Bocken, dicht bij het vuur zat heeft dat
altijd veel interesse gewekt bij Frank.
Veel verderop in de geschiedenis,
toen er een soort doorstart werd
gemaakt als “Stichting Draaiorgels Hel
mond” werd Frank webmaster van
deze stichting. Maar daar bleef het
niet bij! Snel kwam daar ook de PR
bij, het maken van posters, flyers enz.
Frank besteed nu vele uurtjes aan de
Gaviolizaal waarin de prachtige orgels
staan. Inmiddels fungeert hij daar als
penningmeester en trad hij dus ook
weer tot het bestuur toe. In het begin
zorgde hij met de in mei 2016 veel te
vroeg overleden vicevoorzitter Frank
van Lieshout voor de programmering
van de muziekevenementen die voor
namelijk op de zondagmiddagen plaats
vinden, maar ook voor wisseltentoon
stellingen zoals afgelopen kerst een
kerstgroepententoonstelling. En dat
doet hij dus nu alleen. Het begon in
sep
tember 2014 met de Aarlese re
vue die een bevrijdingsrevue bracht
die ze ook al met 60 jaar bevrijding
hadden opgevoerd. Tegelijk was er de
eer
ste wisseltentoonstelling: 70 jaar
bevrijdingsmuziek. En inmiddels hebben
vele koren en muziekgezelschappen,
Helmonds, regionaal, landelijk en zelfs
internationaal, al een optreden verzorgd
in de Gaviolizaal. Bij elk optreden spelen
de orgels natuurlijk ook een aantal

nummers! Er kan en er mag veel in de
Gaviolizaal maar bij elk evenement moet
een combi gemaakt worden met het
spelen van de orgels!
De koren, fanfares, harmonieën, bandjes
en muziekgroepen staan in de rij om
een optreden, samen met de orgels,
te mogen beleven in de Gaviolizaal. En
bijna altijd vrij toegankelijk!
In de zomermaanden ligt het even stil.
Dan zijn er de Caratconcerten in de
Warande dus muziekliefhebbers kunnen
dan genieten van optredens op het
Caratpodium.
Eind september begint de programme
ring in de Gaviolizaal weer met een
drie-korendag. Frank zoekt bij de
uit
voeringen van de diverse muziek
num
mers van zowel de orgels als de
op
tredende gasten voor bijpassende
filmpjes. Voor kinderen wil Frank meer
middagen verzorgen. Vorig jaar trok
een optreden van variété show Jacona
i.p.v. de verwachtte 50 kinderen wel
170 kinderen naar de Gaviolizaal. Er
blijkt dus belangstelling genoeg voor te
zijn. Ook een kerstconcert staat al weer
in de steigers! Ik zal hier de namen van
de optredende muziekgezelschappen
nog niet verraden maar ervaringen uit
het verleden voorspellen een geweldige
middag. En natuurlijk met filmpjes
verzorgt door Frank!
Stokje doorgeven
Het is een aftrap van jewelste voor deze
rubriek met een vrijwilliger als Frank!
Deze duizendpoot laat zien wat een
sociaal kapitaal onze wijk bevat. Ik ben
benieuwd wat we in de komende maan
den nog meer te weten mogen komen
over de mensen die zich voor en vanuit
Dierdonk inzetten voor anderen. Aan
Frank om het stokje door te geven naar
een volgende vrijwilliger. Hij nomineert
Walter Schuurman. We gaan Walter in
de volgende Gazet beter leren kennen.
Mirjam van der Pijl
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Maart 2018 in het Annatheater
DE PAGADOR
25 jaar Toneelgroep Vreemd Beest, 15 jaar
Annatheater.
Het huisgezelschap van het Annatheater, Vreemd Beest,
speelt vanaf 17 maart 2018 ‘De Pagador’, een groots opgezette
jubileumvoorstelling naar het toneelstuk ‘O Pagador de
Promessas’ (De ‘Betaler’ van de Belofte) van de Braziliaanse
schrijver Alfredo Dias Gomes.
De Pagador speelt zich af op de dag van de Heilige Barbara,
een feestdag met muziek en dans voor de hele stad. Vroeg
in de ochtend komt Zé – een enorm houten kruis torsend
– samen met zijn vrouw Rosa bij de kerk van de heilige
Barbara aan om daar een belofte in te lossen. De pastoor
wil hem echter niet binnen laten. Zé wil zijn ‘heilige’ belofte
niet zomaar opgeven en blijft koppig op de kerktrappen
bivakkeren. Alle feestvierders bemoeien zich ermee, de politie
wordt erbij gehaald, de pers ruikt een sensationeel verhaal en
zo escaleert in de loop van de dag de situatie meer en meer.

De op dit toneelstuk gebaseerde film uit 1962 won de Gouden
Palm op het filmfestival van Cannes.
De samenwerking van Vreemd Beest met Helmondse musici
staat garant voor spectaculair totaaltheater.
Data 17, 18, 20, 23, 24, 25, 27, 29, 30 en 31 maart 2018
Tijden zondag 15.00 uur, alle andere dagen 20.15 uur
Entree kinderen/CJP/CKV € 10,00; volwassenen € 15,00
Kaartverkoop www.annatheater.nl
Informatie kaartverkoop 06-28104333.

Een herkenbaar verhaal: hoe rampzalig kan het zijn als
mensen niet naar elkaar luisteren en niet in staat zijn zich in
de ander te verplaatsen? Dit pijnlijk actuele thema wordt door
de schrijver op tragikomische wijze met lichtheid en humor
gebracht.

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

Nog 1x Medi-Seinen: “TOINE EN JACQUES”
nieuws vanuit Medisch Centrum Dierdonk
Wanneer ik zeg “het afscheid van Toine
van Peperstraten als sportverslaggever
bij de publieke omroep”, waar moet
u dan aan denken? Juist! Jacques
Herb, schrijver en zanger van de
tranentrekker “Maar een Man mag niet
huilen”. En dat is dus wat Toine deed.
Heel hard. Echt ontroerend! Maar
ja, dat mag dus niet, althans volgens
Jacques. Hoe dan ook: tranende ogen.
Heel vervelend en zeker als dit ook nog
eens gepaard gaat met jeukklachten.
Kortom ik wil het met u hebben over
hooikoorts.
Wat is hooikoorts? Hooikoorts is
een vorm van allergie voor stuifmeel
(pollen) van grassen, bomen of
planten en is seizoensgebonden. Op
de keeper beschouwd is “hooikoorts”
een vreemde benaming voor een
aandoening die weinig met “hooi” en al
helemaal niets met “koorts” te maken
heeft. Eigenlijk zou men beter kunnen
spreken van “gras- of boomtranen”
of “gras- of boomjeuk”. Hooikoorts
is een (te heftige) reactie van het
afweersysteem.
Hooikoorts is zeer hinderlijk maar
kan geen kwaad. 10%-20% van de
Nederlandse bevolking heeft er last
van. De voornaamste klachten zijn
niezen, een verstopte- en/of loopneus,
jeukende en/of tranende ogen, een
droge keel en hoesten. In sommige
families komt hooikoorts meer voor dan
in andere. De aanleg voor hooikoorts
is reeds bij de geboorte aanwezig. De

klachten ontstaan in de loop der jaren
en nemen af met het vorderen van
de leeftijd. Mensen met hooikoorts
hebben vaker last van eczeem en
longaandoeningen zoals astma.
Wat kunt u er zelf aan doen? Probeer
het contact met stuifmeel zoveel
mogelijk te vermijden. Houd op zonnige
en warme dagen de ramen gesloten en
draag buiten een zonnebril. Ook kunt
u een dun laagje vaseline aanbrengen
rondom de neusgaten, waardoor het
stuifmeel als het ware blijft “plakken”.
Er komt dan minder stuifmeel direct
op het neusslijmvlies terecht. Volg het
“hooikoorts weerbericht” op radio
en teletekst. Aan zee, en hoog in de
bergen zit er minder stuifmeel in de
lucht. Wellicht kunt u hiermee rekening
houden bij het plannen van bijvoorbeeld
uw vakantie.
Wat kan uw huisarts doen? Er zijn
diverse neussprays, oogdruppels en
“anti-allergie” tabletten die de klachten
kunnen verlichten. In overleg met uw
huisarts kan er een keuze gemaakt
worden. Op dit punt wil ik even stilstaan
bij de zogenaamde immunotherapie of
hyposensibilisatie. Moeilijke woorden
die u wat mij betreft ook weer meteen
mag vergeten. Waar het op neer
komt is dat een kleine hoeveelheid
stuifmeel- of pollenoplossing dagelijks
wordt toegediend met als doel de
natuurlijke afweerreactie te versterken.
De totale duur van de behandeling is 3
tot 5 jaar. Een zeer intensieve therapie

dus en alleen bedoeld voor zorgvuldig
geselecteerde patiënten. In mijn ogen
met name jonge mensen met een
allergie voor grassen en/of bomen.
Tot slot nog even iets over Jacques
Herb. Zijn grootste hit was natuurlijk
“Manuela”. Het is tevens een ode aan
mijn beroepsgroep.“De dokters vechten
door”! Prachtig, dank je wel Jacques!
Graag tot een volgende keer, en moge
het u tot die tijd meer dan goed gaan!

Math. Strijbos,
huisarts medisch centrum Dierdonk.
Ook te volgen op twitter: @mathstrijbos

Dat het u meer dan goed moge gaan
Beste lezers van de Gazet van Dierdonk.
Na ongeveer 50 columns Medi-seinen, heb ik besloten om te
stoppen met deze rubriek.
Ik wil u van harte bedanken voor al uw fijne reacties. Ik hoop
van hart dat u het wist te waarderen. Ik heb het altijd met
heel veel plezier gedaan!
En moge het u voor altijd meer dan goed gaan!
Math. H.W. Strijbos, huisarts, Medisch Centrum Dierdonk
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Van de redactie

Bovenstaande woorden waren steevast de slotzin van de
rubriek Medi-seinen. We zullen ze gaan missen. Vorige
maand had hij zijn “vertrek” al bij de redactie aangekondigd
en verzocht om een van zijn eerste columns nogmaals te
herplaatsen.
Door ruimtegebrek is dat toen niet gebeurd, maar bij deze
een column die ook met “afscheid” begint.
Hartelijk dank voor alle bijdragen en dat het ook de dokter
meer dan goed moge blijven gaan
Redactie van de Gazet van Dierdonk.
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FIETS REPARATIES
Alle reparaties aan uw ﬁets vakkundig
uitgevoerd, maak een afspraak:
Ook verkoop van 2e hands ﬁetsen.

 0492 - 55 94 28 / 06 - 481 91 606
Edwin Raats
Trambaan 4
Helmond - Brouwhuis

7

Gratis haal- en brengservice voor Dierdonk!

Altijd

25%

ng
orraad beha
Korting op vo

Konings

voor Verf en Behang

sen
dec2012 pdf
1
16 221A
11-2 12
ENGELSEWEG
5705 AE HELMOND
TEL. 0492 - 53 76 93

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.
www.bouwbedrijfkbo.nl
E-mail: bouwbedrijf.kbo@chello.nl

Westerzandweide 6
5709 MR Helmond

Tel.: 0492-550202
Fax: 0492-548367

Kent u deze Dierdonker al? Toon Dankers
Hoe goed kent u uw wijkgenoten? Wie
woont er in uw buurt en wat houdt
hen bezig? In ieder editie een interview
met een Dierdonker om hier achter te
komen. Deze keer: Toon Dankers.
Toon Dankers, 66 jaar oud, getrouwd
en vader van twee volwassen kinderen,
woont al sinds 1993 aan de rand van
onze mooie wijk. Zijn huis stamt uit de
jaren ‘70 en is gebouwd aan de Dier
donkse Heide. Om er te komen moet
je de verharde weg verlaten en waan
je je midden het bos. Toch ligt het in
Dierdonk.
Sinds een jaar is hij gepensioneerd en
is hij naast het vervullen van zijn rol als
opa, vooral druk met het maken van
muziek. Toon praat echter ook nog vol
passie over zijn werk als keramist. Hij
is dan ook het schoolvoorbeeld van ie
mand die echt zijn hart gevolgd heeft
en is gaan doen wat hij het allerliefste
wilde.
Opgeleid tot huisschilder, volgt hij als
25-jarige een cursus pottenbakken en
is hij verkocht. Hij besluit er alles aan
te doen om de kunst van de keramiek
onder de knie te krijgen en er zijn
beroep van te maken. Zo gaat hij op
zijn vrije zaterdagen meedraaien met
pottenbakkers om de fijne kneepjes van
het vak te leren, want het is niet iets wat
je zomaar van de een op de andere dag
kunt, en volgt hij nog vele cursussen.
Uiteindelijk lukt het hem om bij De
Bronlaak te Oploo met verstandelijk
gehandicapten als keramist te gaan wer
ken. Jarenlang deelt hij daar zijn vaardig
heden en creativiteit en dit leidt ertoe
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dat veel bewoners hun eigen talent
ontdekken, zich een ‘beroep’ eigen
maken waar ze hun creativiteit in kwijt
kunnen en hierdoor hun eigenwaarde
stijgt. Toon heeft hier dan ook jaren
met veel liefde en plezier gewerkt.
Geen wonder dat hij er nog steeds zo
enthousiast over praat.
Muziek is daarnaast altijd zijn hobby
ge
weest. Waar hij vroeger met zijn
kinderen thuis liedjes zong en gi
taar
speelde (zij zijn allebei in zijn muzi
ka
le voetsporen getreden), is hij nu
be
trokken bij de Aarlese Revue, een
senioren
club van ongeveer 20 men
sen met een muzikale of theater
achter
grond. Zij maken hun eigen
muzikale theaterprogramma’s, inclusief
kostuums, waarbij hun ‘bevrijdingspro
gramma’ de bekendste en populairste
is. Hierin speelt Toon met veel plezier
een Canadese soldaat die bij burgers
gehuisvest is en worden er onder
andere liedjes van Vera Lynn ten gehore
gebracht. Hun laatste theatershow
ging over een 60-jarig bruidspaar uit
Helmond, waarbij uiteraard een mooie
terugblik in de tijd niet ontbrak.
Toon heeft de wijk opgebouwd zien
worden en ook zien veranderen. “Eigen
lijk hebben wij alleen maar geprofi
teerd van de nieuwbouw. Er kwam
een verharde weg, lantaarnpalen en
een gasaansluiting. En in plaats van de
oude manege die af en toe voor geluids
overlast zorgde, staan er nu mooie
woningen vlakbij waar we absoluut
geen last van hebben. Toen de wijk net
nieuw was, woonden er wel meer jonge
gezinnen dan nu, maar de sfeer in de

wijk was en is nog altijd heel erg goed.”
Zelf is Toon nog volop actief in de
wijk. Zo is hij lid van buurtvereniging
‘de Wildschaar’. Zij organiseren onder
andere met Pasen een leuke tocht voor
alle (klein)kinderen in hun mooie bos.
Gelukkig voor hen is deze strook bos
tot beschermd natuurgebied verklaard
door de Provincie, dus zal er ook in de
toekomst niet gebouwd gaan worden.
Verder heeft Toon ook nog een mooi
idee voor onze wijk, waar hij graag
aandacht voor vraagt: “Ik was eens in
een soortgelijke woonwijk in Hee
ze
en daar organiseerden ze een muziek
middag, ‘Muziek in de wijk’ geheten.
Muzikale wijkgenoten die het leuk von
den, stelden hun huis open voor een
optreden en iedereen die wilde, kon van
het ene huis naar het andere om deze
optredens (van maximaal een half uur)
bij te wonen. Kinderen met blokfluiten,
klassieke pianoconcerten, volksmuziek...
heel divers. Het was ontzettend leuk en
verrassend om te zien wat voor muzikale
talenten de wijk bleek te huisvesten!
Het lijkt me een hele mooie manier om
de verbinding in de wijk te vergroten. Ik
zou dat heel graag hier ook organiseren,
maar niet alleen.”
Hierbij dan ook meteen een oproep:
mocht u net zo enthousiast van dit leu
ke initiatief worden als Toon, neem
dan vooral contact met Toon op via:
redactie@dierdonkgazet.nl. Wie weet
wordt dit idee binnenkort dan wel
gerealiseerd! Aan Toon zal het in ieder
geval niet liggen, hij blijft nog graag vele
jaren muziek maken.
Maartje van Lith
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Weet u het al

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

EXTRA SLEUTEL

24/7

Óok voor
autoverhuur

b e re

ik b aa

r

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

ook autosleutels met

Informatie:
advertenties@dierdonkgazet.nl
telefoon 06- 40980106

www.automertens.nl

e

Ondernemer van Bakel!
Hier had uw advertentie
kunnen staan.

Paa ag

Paasbrunch
1

1
n

€
n t t 10 - h

9 p/
g l

Sint Wilbertsplein 1 - 5761 BK Bakel - Tel 0492-342200

Voor uw frietwagen-catering
op locatie

Johan Slegers

info@johanslegers.nl
Tel. 06 537 604 75

TOT ZIENS
IN
B A K E L!!

startonderbreker
VAN TIEL
BAKEL
KLAAR TERWIJL U WACHT

Jeugdprijspuzzel. Win een boekenbon!
Afgelopen maand hadden we een REBUS. Als je de plaatjes,
goed bekeken had en de letters op de juiste wijze had
geplust of gemint dan kon je ook de oplossing invullen. Deze
oplossing had te maken met de carnaval en valentijnsdag.
De juiste oplossing was dan ook “Na Carnaval komt
meteen Valentijnsdag”. Ook nu hadden we weer een 19-tal
inzendingen waarvan 17 per mail en 2 in de brievenbus.
Ook waren er weer diverse nieuwe namen. Graag zien we
dit aantal nog verder stijgen. Dus niet alleen puzzelen, maar
stuur de oplossing ook in.
Ook als je voor de eerste keer meedoet kun je al meteen in
de prijzen vallen. Uit de goede inzendingen van afgelopen
maand heeft de Voorzitter Gerard Bosman van de Reek
weer 3 willekeurige kinderen getrokken. Deze hebben op 23
februari hun prijs, zijnde een boekenbon van de Ganzenveer,
in ontvangst genomen. Op de foto hiernaast de gelukkige
prijswinnaars.
Van Harte Gefeliciteerd!

Doe jij ook mee?

Waar moet de oplossing naar
toe?
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N

1-->
start

De oplossingen van deze puzzel kun je bij voorkeur per
mail met als onderwerp “kinderpuzzel” opsturen naar:
puzzel@dierdonkgazet.nl of per post naar:
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<--6.
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T
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D

<--2 4-->

J
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Veel puzzelplezier. Deelname is weer
mogelijk vanaf 7 jaar.

Hugo de Greef, Anniek Edelaar en Tim van de Burgt

5-->

Deze maand hebben we een
Ganzenbordwoordenzoeker. Begin bij
het vakje Start. Hier staat tevens de
eerste letter. Tel het aantal vakjes de
richting uit van de pijl en noteer op de
streepjes de letters die je onderweg
tegen komt. Soms staat er geen pijl maar
de tekst ga “naar vak...” Vandaar volg
je weer de pijlen. Als je het laatste vak
zonder pijl bereikt hebt weet je wat de
oplossing is.
De gevonden letters kun je invullen op
de stippellijntjes in het midden van de
puzzel.

C

<--3

Oplossing doodles spelletjespagina 19

Gazet Kinderpuzzel
Schovenhorstweide 1
5709 SG Helmond.
Deelname is weer mogelijk vanaf 7 jaar,
totdat 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:
3 boekenbonnen van € 10,00.
Uiterste inzenddatum: donderdag
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14 maart 2018.
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Stichting Draaiorgels Helmond
Zondag 4 maart 14.00 tot 16.00 uur concert door Muziekgroep Imémato uit Boekel.
Muziekgroep Imémato is ontstaan uit een jongerenkoor dat
begonnen is als tienerkoor in 1969. Toen de tieners ouder
werden en nog steeds graag in het koor bleven zingen, is
de naam gewijzigd in Muziekgroep Imémato. Het is een
enthousiast koor uit Boekel. Zij zingen 5-stemmig met
begeleiding van een combo. Het koor zingt voornamelijk
populaire muziek, met liedjes uit de top 100 allertijden. Het
koor en het combo staan onderleiding
van Petra van den Biggelaar.

en geven dan een uitvoering op de voorspeelochtend van de
gitaarschool. Een extra concert is altijd een extra beloning
voor het harde werken om deze stukken in te studeren. Voor
dit optreden heeft Eric van Oss speciale werken gearrangeerd.
Tears in heaven van Eric Clapton en nog een evergreen, no 1
in de TOP 2000: Bohemian Rhapsody van Queen. Er zal
afwisselend gespeeld worden met “de ouwe hap” een club
muziekvrienden die u misschien nog kent van vorig jaar. Een
muziekvereniging uit Aarle-Rixtel, die op 7 februari 1973 is
opgericht door een groep enthousiaste, muzikale analfabeten,
die graag samen muziek wilden gaan maken . Na enige tijd in
de “muziek schoolbanken” te hebben doorgebracht was “De
Ouwe hap” geboren. Onder de leiding van Piet Diender ,speelt
zijn gezellige muzikaal bevlogen club een diversiteit aan
blaasmuziek. In het repertoire zitten walsen, marsen, polka’s,
tango’s, maar ook wordt de klassieke muziek niet geschuwd.

Zondag 11 maart 14.00 tot 16.00 uur concert door de Politieharmonie Zuid-Oost Brabant

De Politieharmonie OostBrabant is het muzikale
visitekaartje van de politie in
Zuid-Nederland. Het orkest bestaat
uit ongeveer 50 muzikanten en heeft een
harmonie bezetting. Veel muzikanten zijn in dienst bij de
Nationale Politie en werkzaam bij de Eenheid Oost-Brabant.
De overige muzikanten zijn oud-politiemensen of hebben
een andere (arbeid)relatie met of in de politieorganisatie.
De algehele muzikale leiding van de Politieharmonie OostBrabant is in handen van de dirigent Martien Maas.
Zondag 18 maart 14.00 tot 16.00 uur concert door de Gitaarschool Eric van Os en Muziekvereniging “de Ouwe Hap”
Voor wat betreft de Gitaarschool krijgen we deze keer een
totaal andere sound in de zaal. Het ensemble, genaamd
“Sul Ponticello”, bestaat uit maar liefst 14 (Helmondse)
gitaristen. We repeteren altijd van september t/m februari

Zondag 25 maart 14.00 tot 16.00 uur concert door Seniorenorkest Dacapo uit Asten
Da Capo is het seniorenorkest binnen MJNA (Muziek Jong
Nederland Asten) en heeft als motto “blijf kwiek, maak
muziek”. Ruim vijfentwintig muzikanten van 55 jaar en
ouder komen eenmaal per week bijeen voor een repetitie
op donderdagochtend. Waar op een gezellige en ontspannen
manier samen muziek gemaakt wordt. Door de ervaring is
het orkest in staat om heel gevarieerde muziek te maken.
Nagenoeg alle genres komen aan bod. Het orkest staat onder
leiding van Wim van Osch

Kijkje naar April.
Zondag 1 april is het eerste Paasdag, op deze dag zijn we
gesloten, echter op 2 april, 2e Paasdag zijn we geopend
zoals op zondag en kunt u genieten van het concert van de
Helmondse en Veldhovense Mondharmonicavereniging.
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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Nieuwsblad voor Dierdonk

Carnaval 2018 het zit er op, op naar de 55
Carnaval 2018, ook dit jaar hebben de Rampetampers hun
beste beentje voor gezet met een fantastische Prins John d’n
Twidde.Getrouw de statuten waarin carnaval voor derden
hoog in het vaandel staat, hebben we ook dit jaar weer
avonden verzorgd voor Keijzerinnedaal, De Reumavereniging
met de KBO en het verzorgingstehuis de Eeuwsels. Dit naast
onze eigen activiteiten zoals de carnavaleske jeugddisco, de
sfeervolle en zeer gezellige zititngsavond waar bij de eerste
kletser, wegens ziekte van de laatste kletser ook de laatse
kletser was, dit met 2 keer een andere klets, en niet te
vergeten onze kindermiddag op de dinsdag waar we werden
verblijd met een bezoek van de Kiezelkeikes.
Carnaval vieren we ook “mizenalle” waardoor we ook
weer aanwezig waren bij de “fitste prins”, het daupfist en
natuurlijk de sleuteloverdracht en het opgraven van de Kei
op het mizenalleplein. Voor de sleuteloverdracht mochten we
genieten van een prinsenbrunch in de Gaviolizaal waarna we
het 3e achtereenvolgende jaar met hofkapel STOUDT uit Beek
en Donk.naar de stad trokken. Op zondag waren we met een
grote groep aanwezig in de optocht waar we met het startnr
42 , onder de titel Wai zing (r) ôk wir de 2e prijs in de wacht
wisten te slepen bij de grote groepen. Maandagochtend
hebben we met een amusant ête samen met een oude
bekende , hofkapel Nummerke 3 uit Beek en Donk en
Amusementsgroep Wai de toon gezet voor het Prijsbloaze.
Na de kindermiddag en het begraven van de Kei zat dit
rmatie zie:
or meer info ers.nl
o
V
fantasche carnaval 2018 erop. Wij gaan op naar 2019 waar wij
tamp
www.rampe
ons 55 jarig bestaan zullen vieren. Alaaf.
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laat u verrassen in onze
prachtige showroom

EEN VERTROUWD
ADRES VOOR HET
PLAATSEN OF
LEVEREN VAN
COMPLETE
BADKAMERS
EN
TEGELVLOEREN

Mierloseweg 288

•

Helmond

•

0 4 9 2 - 5 4 4 76 4

•

www.bbtegels.nl

•
De ChristenUnie wil een sociaal-christelijke partij zijn en geloof een stem
geven, dat houdt voor ons in: betrouwbaar, sociaal en milieuvriendelijk.

op de N279 worden aangepakt. De ontsluiting vanuit
2018: SAMEN •DierdonkDezouknelpunten
alsnog meegenomen moeten worden. Een goed ontsluitingsweg op
de N279 zou een enorme verbetering zijn. Nut en noodzaak van de Ruit om
LIJST 11
Eindhoven is verder niet aangetoond: daarom blijven wij tegen verdubbeling van
de N279. Verbreding van de A67 is wel hard nodig.

•
Het winkelgebied in het centrum versterken door parkeren voor bezoekers goedkoper te maken en gratis WIFI, Gaviolizaal inpassen in nieuwbouw “De
Waart”. Daarnaast het wijkwinkelcentrum en de voorzieningen voor jong- en oud
op peil houden.
•
Dringend oplossen van ﬁetsknelpunten waaronder voorrang voor de
ﬁetser op rotondes en opknappen ﬁets- en wandelpaden.
•
Recreatieplas Berkendonk gratis toegankelijk houden. Berkendonk moet
groen blijven en is er voor dagrecreatie.

Lodewijk den Breejen

•
Naast Berkendonk maakt ook de Brouwhuisse Heide deel uit van de
Ecologische Hoofdstructuur. Brouwhuis niet verder inbouwen met bedrijven, er is
nu al teveel overlast! Geen ontbossing van het BZOB-bos.
•
Zorg voor jongeren door goed aanbod in de wijken; Cacaofabriek;
jongerenevenement; sport; scouting en de scholen.

Albert Spijker Patricia Kagervan Hemert

•
Goed en betaalbaar aanbod van seniorenwoningen in de wijken en het
centrum. Het aanbod is nu onvoldoende.

STEM daarom 21 maart de ChristenUnie in de raad voor een andere koers.

MINIGRAVER VERHUUR
M.VERHOEVEN
Voor spitten van tuinen, Uitgraven van vijvers, zwembad
en diversen grondwerken.
Ook een minigraver van 70 cm breed.

Hooieeuwsels 10 5761 DC Bakel Tel: 06 53382407

Nog een keertje: Zomaar een dagje
het geen recht doet aan al die leuke,
grappige, lieve en héérlijke momenten
die het hebben van een huisdier ook
oplevert. Ík zou in elk geval niet zonder
willen.

Nog één keertje “Zomaar
een dagje in Dierenkliniek
Brouwhuis”.... Slot
Op 1 juli 1988 opende Dierenkliniek
Brouw
huis haar deuren op het Elbe
plantsoen 77. Enkele jaren later werd
in augustus 1992 de nieuwe kliniek
geopend op de hoek met Rivierensingel
730.
Vele jaren hebben wij uw dieren in
onze kliniek gehad met vaak gelukkige,
maar soms ook verdrietige momenten.
Altijd was u trots en vol blijdschap om
ons voor te stellen aan een nieuwe
huisgenoot en wij genoten ervan om
u zien te genieten. In zo’n dierenleven
gebeurde altijd van alles en enkele
van de meest opvallende van die
gebeurtenissen hebben wij beschreven
in de 209 afleveringen van “zomaar een
dagje....” die inmiddels verschenen zijn.
Die huisdieren van het eerste moment:
Ze zijn er alleen nog in de herinnering,
op foto’s en in de verhalen. Een kat of
hond wordt nu eenmaal niet zo oud als
de meeste van ons, mensen.

U herinnert zich ongetwijfeld nog een
aantal dierenartsen die meegeschreven
hebben aan de maandelijkse bijdrage
voor uw wijkblad.... Hanneke, Michel,
Job, Maico, Bruno, Jan-Willem, Stijn,
Bernard, Joke en Evianne en nog een
heel aantal anderen. Samen probeerden
wij onze belevenissen op een leuke en
leerzame manier met u te delen. Vaak
mochten we daarna van u horen hoe u
dat op prijs heeft gesteld en ook dat was
zeker een reden om er zo lang mee door
te blijven gaan.
Niets blijft zoals het was en daarom
denk ik dat het tijd wordt om deze
serie op dit moment vooralsnog te
beëindigen. Ik had u natuurlijk kunnen
vertellen over Toby, de kat die een
gebroken voorpootje heeft en al een
week of 2 in onze opname verblijft
of over de leguaan die een enorme

huidaandoening heeft en die het
helaas niet zal gaan redden omdat zijn
aandoening bijna niet behandelbaar is.
Die worden natuurlijk vol toewijding
verzorgd door onze lieve assistentes
waarmee u vanzelfsprekend in de loop
van al die jaren soms een hechte band
heeft opgebouwd. Zij kennen uw dieren
soms nog persoonlijker dan wij als
dierenartsen.
Graag wil ik u hier allemaal bedanken
voor de vele jaren dat u onze dieren
artsen als úw dierenarts heeft be
schouwd en voor de vele complimentjes
die we hiervoor én over onze stukjes
voor uw wijkblad mochten ontvangen.
Voor uw vertrouwen en het mogen
behandelen uw huisdieren. Kortom:
voor álles wat we met u hebben mogen
delen.
Geert Moorman, dierenarts
Dierenkliniek Brouwhuis
Wilt u meer weten over
Dierenkliniek Brouwhuis, kijk dan op:
www.dierenkliniek.com of volg ons op
Facebook!

Vaak vertelt u ons dat het afscheid
nemen van een geliefd huisdier zo’n pijn
doet dat het een overweging is om dat
niet nog eens mee te hoeven maken....
en dus geen nieuw huisdier meer te
nemen. Een begrijpelijke reactie op
een dergelijk moment. Toch denk ik dat
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AALSTERWEG 134 C • EINDHOVEN
040-7820849 • INFO@HEUVEL.NL

HOOFDSTRAAT 155 • HELMOND
0492 - 661 884 • INFO@HEUVEL.NL

VERKOCHT

VERKOCHT O.V.
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Scouting Paulus financiële acties
Scouting Paulus collecteert al jaren in
haar eigen wijken, Helmond-oost en
Dierdonk. De Jantje Beton Collecte is
zo georganiseerd dat de helft van de
collecteopbrengst is bestemd voor de
collecterende vereniging en blijft dus
dicht bij huis.

Komende maand maart staan er
een tweetal financiële acties op het
programma waarmee wij als Scouting
Paulus geld inzamelen voor ons zelf of
voor anderen.
Jantje Beton collecte 5 t/m 10 maart
2018
Van 5 t/m 10 maart 2018 wordt de
jaarlijkse Jantje Beton collecte georga
niseerd: een collecte voor en door het
jeugdwerk bij u in de buurt.

De andere helft van de opbrengst
gebruikt Jantje Beton voor speelprojec
ten in heel Nederland. Ook van die
helft is al veel geld in Helmond terecht
gekomen. Elke avond tussen zes en
acht uur gaan leiding en scoutingleden
met de collectebus op pad om deze
klus te klaren. Zo kan Scouting Paulus
Helmond-oost / Dierdonk mede dankzij
de collecteopbrengst een zinvolle vrije
tijdsbesteding voor de jongeren en
kinderen uit uw buurt organiseren. Geef
daarom aan de Jantje Beton Collectant
en help de kinderen uit uw omgeving
om lekker buiten te kunnen spelen.

Paaseitjes verkoopactie 10 – 31 maart
2018
Voor alweer het achtste jaar op rij
organiseert Scouting Paulus Helmondoost / Dierdonk ook dit jaar een grote
chocolade paaseitjes verkoopactie.
Van 10 t/m 31 maart krijgen de bevers,
welpen, scouts, explorers een lijst mee
naar huis met de bedoeling om zoveel
mogelijk zakjes chocolade paaseitjes
per intekening te verkopen. Zij gaan dan
bij familie, buren en andere bekenden
vragen of zij ook een zakje willen kopen
om zo Scouting Paulus Helmond-oost /
Dierdonk financieel te ondersteunen.
Wij hopen natuurlijk dat u ook één
of meer zakjes wilt kopen en onze
scoutinggroep hiermee financieel wilt
ondersteunen. Enkele weken later maar
natuurlijk ruim voor Pasen worden de
zakjes bij de koper door de leden zelf
afgegeven.
Voor een zakje van 200 gram echte
chocolade Scouting Paulus eitjes
betaald u slechts € 2,50. Naast deze
overheerlijke lekkernij houdt u er in elk
geval een goed gevoel aan over.
Meer informatie over onze scouting
groep kunt u vinden op :
www.scoutingpaulus.com
www.facebook/scoutingpaulushelmond
info@scoutingpaulus.com
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VOOR JOU DICHTBIJ

0492 - 51 78 61
•
•
•
•
•

HELMOND

Ook voor particulieren!

SQUASH ACTIE

Puincontainers
Afvalcontainers
Zandcontainers
Opslagcontainers
Inboedelcontainers

8X SQUASHEN
+
SQUASHRACKET

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

VOOR MAAR
€ 49,95

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

RIVIERENSINGEL 90, HELMOND
Y

WWW.FITNESSCLUBNEDERLAND.NL

Timeless Jubileum

Bernhardstraat 15
5761 BH Bakel
0492-386262

Lekker slapen.

Vlak 2795,-

1599,-

De normaalste zaak
van de wereld.

alle maten

Elektrisch
verstelbaar 3815,-

2499,alle maten

Vakmanschap
sinds 1884

Al 133 jaar
gegarandeerde
kwaliteit

Uitvinders
van de
CombiSpring®

Stabiel
ligcomfort
over de gehele
breedte

Duurzaamheid,
ondersteuning
en ventilatie

Geheel compleet
Ş Originele
Combispring® matras
Ş ť 

Ş
 ťy 
Ş E ťŧť
Ş Draadloos elektrisch
verstelbaar
Ş Hoogwaardige
EŦ  

Parochie H. Lambertus
Vastenactie 2018: Doen wat niemand wil doen!
Ook dit jaar zullen wij als parochie net zoals voorgaande jaren
deel nemen aan de landelijke vaste actie.
De vastentijd en dus de vasten actie begint op Aswoensdag.
Zoals u allen waarschijnlijk bekend is gaat het er bij het vasten
om dat u u zelf een tijd lang het gebruik van bepaalde dingen
onthoudt. Het doel hiervan is dat u probeert om tot een
betere omgang met u zelf, de medemens, het milieu en niet
op de laatste plaats God te komen!
Dit jaar zetten we ons in voor de projecten van de Zusters van
de Heilige Harten van Jezus en Maria in Zambia.
Zambia ligt op het continent Afrika en is een voormalig
Britse kolonie die sinds 1964 onafhankelijk is. Zambia heeft
het economisch zwaar, ook gaat het land gebukt onder de
gevolgen van de aidsepidemie.
De zusters hebben zich gevestigd in de regio Mbala hier
hebben zij het Households in Distress-programma (HID)
opgezet.
Het doel van het HID-programma is om de impact van hiv/
aids te verminderen. Door middel van voorlichting, goede
gezondheidszorg en door mensen te helpen in hun eigen
levensonderhoud te voorzien.
Dit doen zij door;
• Hulp aan weeskinderen en kwetsbare kinderen.
• Door ondersteuning van aids patiënten.
• Door opleiding en opvang van gehandicapte.
• Door armoedebestrijdingsprogramma’s en door bewust
wordingsprogramma’s.
De komende weken willen wij u in de kerk en via de sociale
media kennis laten maken met een aantal deelnemers en
laten zien hoe de verschillende programma’s hun geholpen
hebben.
Wij hopen dat zij een plekje in uw hart veroveren en kunnen
rekenen op uw steun!
In alle vier de kerken staat achter in een offerblok waar u uw
donatie in kunt doen, en op de eerste, derde en vijfde zondag
hebben wij aan het eind van de weekendvieringen ook een
kort woordje over de actie. Als u iets wilt overmaken kan dat
via de rekeningnummers op www.vastenactie.nl.
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 H.W. Dings
(522109
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Namens de vasten actie, de Zusters van de Heilige harten van
Jezus en Marie en de deelnemers aan het HID-programma
alvast bedankt!
Vieringen Goede Week en Pasen
Do 29 maart Witte Donderdag
Jozef
19.00 Gregoriaans
Vr 30 maart Goede Vrijdag
Paulus
15.00 Schabbertkoor
Lambertus 15.00 Kruisweg
Edith Stein 15.00 Kruisweg
Jozef
16.00 Kinderkruisweg
Jozef
19.00 Kruisverering
Za 31 maart Paaszaterdag
Jozef
21.30 Paaswake/koor
Zo 1 april
Pasen
Jozef
9.30 Jozefkoor
Paulus
9.30 Gregoriaans
Lambertus 11.00 Cantorije
Edith Stein 11.00 Koor
Ma 2 april Tweede Paasdag
Jozef
9.30 Dameskoor
Op Palmzondag zijn de weekendvieringen zoals gewoonlijk. In
elke viering worden palmtakjes gezegend en meegegeven.
Bereikbaarheid:
Centraal parochiekantoor: Tolpost 1, 5701 HE Helmond.
(ingang onder de kerktoren Jozefkerk)
( 0492 – 522109 (werkdagen 9.30-12.30)
Pastorie:
Bakelsedijk 1, 5701 HA Helmond. ( 0492 ‑ 477255
E-mail: parochie@heiligelambertus.nl.
Website: www.heiligelambertus.nl
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Protestantse Gemeente Helmond
‘Hou vast’ door Evie Sparidaens

De Bethlehemkerk vindt u aan de
Sperwerstraat 2 te Helmond. Daar is
ook ‘t Trefpunt en de jeugdsoos.
Ook het kerkelijke bureau is hier
gevestigd. Het telefoonnummer is
539470. Elke zondag om 10:00 uur
heeft u gelegenheid om in de kerk
andere gemeenteleden te ontmoeten.
Voor de basisschoolleeftijd is er een
kindernevendienst.
In de wijken zijn enkele gemeenteleden
aanspreekpunt voor vragen en activi
teiten. Voor Dierdonk bestaat het wijk
team uit:
Ds. Corine Beeuwkes – van Ede
Speelweide 44, Bakel,
( 085-7604455
Hilgert Bos
Berkenheuveldreef 22
( 528741
Cathy Erbrink
Berkenheuveldreef 5
( 558281
Corrie Klop
Dierodonklaan 89
( 558808
Fien van Duren, diaken
Ockenburghpark 78
( 514120
Pieter Flach
kerkelijk werker
(ma en donderdag) ( 040-2842052
Kijk voor meer informatie op de site van
de Bethlehemkerk:
www.bethlehemkerk-helmond.nl
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Evie Sparidaens (1992) studeerde in
2017 af aan de Design Academy Eind
hoven aan de richting Man and Well
Being. Het creëren van empathie is haar
voornaamste doel in haar projecten. Een
van haar projecten is het project ‘Hou
vast’ bestaande uit een korte docu
mentaire en een boek die te gebruiken
is als hulpmiddel voor meer empathie.
‘Hou vast’ is een korte documentaire
waarin een persoonlijk verhaal wordt
verteld over het proces van de ziekte
Alzheimer. Door haar persoonlijke er
varing met de ziekte bij haar oma heeft
zij gemerkt hoe zwaar de zorg kan zijn
voor iemand die dicht bij de patiënte
staat.
Zij heeft haar tante Albertine, die de rol
als mantelzorger op zich heeft genomen,
gevolgd. Naast haar tante komen ook
haar oma zelf en de behandelend Arts
aan bod.
Met deze documentaire wil zij de kijker
een inzicht verschaffen in de ervaringen,
emoties en de valkuilen van het ‘zorgen
voor’.
Haar boekje met de gelijknamige titel
‘Hou vast’ is een vervolg op de docu
mentaire. ‘Hou vast’ is een klein boekje
waarin Evie de juiste woorden probeert
te vinden om de lezer te laten ervaren
hoe het voelt om dementie te hebben.
Zij confronteert ons met de leegte
en de verwarring en vooral met het
onophoudelijk zoeken naar houvast.
Het idee van dit boekje is ontstaan van
uit de vele gesprekken, die zij voerde
met mantelzorgers. Door gerichte vra
gen te stellen kwam zij erachter waar de
hulp ontbrak en tegen welke moeilijk
heden zij aanliepen. Juist het onder

woorden brengen van het gevoel is
soms lastig, omdat het zo moeilijk is om
je ìn te leven in de mantelzorger en/of
de patiënt.
Juist door dit gevoel te vertolken, hoopt
Evie meer bewustzijn te creëren, waar
door meer begrip zal ontstaan.
Op dinsdag 13 maart zal Evie komen
vertellen over haar bijzondere project
‘Hou vast’.
Naast haar lezing zal ook haar documen
taire worden vertoond.
Haar boek is die avond te koop voor €15.
Tijd
:
Dinsdag 13 maart van 20.00-21.30u
Plaats : Ontmoetingsruimte
Bethlehemkerk
Leiding : Corine Beeuwkes-van Ede
Koffie-inloop-ochtend
Elke dinsdagmorgen (ook in de zomer
peri_ode!) houden we koffie-inloopochtend in de Ontmoetingsruimte van
de Bethlehemkerk van 10.00-12.00u.
Een ieder die het gezellig vindt om
een kopje koffie te drinken samen met
anderen, elkaar te ontmoeten op een
doordeweekse dag, nodigen we hierbij
uit! Van harte welkom!

Nieuwsblad voor Dierdonk

STOK ACHTER
DE DEUR NODIG?!
BEL DAN NU...

Wegens succes
3e infraroodtraining

die we aan kunnen bieden

INFRAROODTRAINING
25 MINUTEN TRAINEN
Nu ook nieuw
persoonl jk
= 25 KM HARDLOPEN

✓ Persoonlijke begeleiding
e comb n ie v i fra o d r i
✓ Deskundig
voedingsadvies
i
vetverbrandig
n✓ 5x snellere
t it
kte e m n s

Met veel tevreden klanten!
START NU en bel ons op 0492 - 745 159

WWW.EMCSLANKENFIT.NL

Woonplezier
Woonplezie
begint bij Broeckx makelaars
rijs
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Wildenborchlaan 18

Vilsterendreef 19

Walenburgweide 12

5709 RR He mond
v aagp js € 259.500 k.k.

5709 RP He mond
v aagp js € 279.000 k.k.

5709 SN He mond
v aagp js € 319.000 k.k.
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de Kromme Geer 14

Ockenburghpark 18

Dierdonklaan 16

5709 ME He mond
v aagp js € 419.000 k.k.

5709 M He mond
v aagp js € 290.000 k.k.

5709 MT He mond
v aagp js € 319.500 k.k.

Broeckx makelaars en online marketing
Het afge open jaar hebben w j ontzettend vee t jd en energ e gestoken n onze 'on ne market ng
rec ameu t ngen' H erb j noemen w j o a Facebook nstagram nked n b ogs on ne n euwsbr even etc
En daar mogen we best trots op z jn D t a es heeft gezorgd voor vee kes vo gers pos t eve react es maar
voora (het be angr jkste ) het bere k van een n euwe doe groep aan w e w j uw won ng aan kunnen b eden
Naast d verse won ngen posten we b ogs n euwsfe ten en euke wetenswaard gheden m b t de ( oka e)
won ngmarkt N euwsg er g? Neem eens een k jkje en ' ke' ons
Uw w jkspec a st
Alwin Greefkes
06 547 90 222

alwin@woonplezier.nl
www.woonplezier.nl
Tel.: 0492 549 055

V nd ons ook op

