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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
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 
 (088-2088726
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@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
Secretariaat: Hans v. Rijt,

Postbus 130, 5700AC Helmond
Reserveringen via beheerder (06-30735792

www.parkzichtdierdonk.nl
Papier, gft, pmd en restafval:
Wilt u weten wanneer het 
afval bij u wordt opgehaald, 
kijk dan in de afvalkalender 

op de website www.deafvalapp.nl.

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
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
bestuur@dierdonkdagen.nl
activiteiten@dierdonkdagen.nl
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:
tafe l tenn is .d ierdonk@yahoo. i t
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De Gazet wordt steeds dunner …
U heeft hem weer in uw handen, de mei-
editie van de Gazet. Ik heb al eens gemeld 
dat we dachten de dunste Gazet ooit te 
hebben gemaakt, met 36 pagina’s . Maar 
er is een nieuw (diepte) record  van 32 
pagina’s bereikt. In verband met de voor-
jaarsvakantie leest u deze dunne Gazet op 
een later tijdstip. Toch staan er weer al-
lerlei nieuwtjes en wetenswaardigheden 
in over Dierdonk of betrekking hebbend 
op Dierdonk. Denk aan de busreis van 
MoetNiks, de toekomstige Dierdonkda-
gen in september, gecombineerd met 25 
jaar Dierdonk, en een nieuw evenement 
Kunst en Quizien.

Normaal vermelden we niet wat u op 
de voorpagina ziet, het spreekt meestal 
voor zichzelf. Deze keer hebben hierbij 
iets speciaals te melden. Deze foto  van 
de Bakelse Aa, is genomen vanaf de brug 
in de Heikantse Beemd. Deze was een 
tijdlang afgesloten, maar  nu (al meer 
dan een maand) weer bereikbaar via de 
ingang aan de Arcenlaan. 

De woning en schuren zijn ondertussen 
gedeeltelijk afgebroken echter wordt 
er nog melding gemaakt van asbest en 
instortingsgevaar. Alhoewel een en an-
der is afgezet met bouwhekken is het 
raadzaam uw kinderen daar niet te laten 
avonturieren.

De Meimaand, ook wel de Mariamaand 
genoemd, is maand met veel feestdagen: 
5 mei, Hemelvaartsdag, Moederdag en 
Pinksteren. Ook 4 mei, een dag om te 
herdenken. Op 4 mei 1945 is  Nederland 
bevrijd. Wij leven in vrijheid en dat is niet 
vanzelfsprekend, kijk maar verder in de 
wereld.

Op 4 mei,  gedenken we de slachtoffers 
van de 2e wereldoorlog en allen die sinds 
die tijd hun leven voor ons vaderland 
gegeven hebben om de vrijheid te hand-
haven waar ook ter wereld. Laten we die 
twee minuten stilte in acht nemen tijdens 
de plaatselijke en landelijke gedenkmo-
menten. Het zou fijn zijn de vlag daarbij 
halfstok te hangen. Dezelfde vlag mag 
op 5 mei ook uit maar dan hoog in top 
als Bevrijdingsdag gevierd word. Vrijheid 
geef het door.

In de maand mei starten ook  de examens. 
Wij wensen de eindexamenkandidaten 
veel succes. De liefhebbers van muziek 
en zang kunnen na de concerten in de 
Gaviolizaal eindelijk op 6 mei weer buiten 
terecht voor de geliefde Carat concerten 
in de Warande. Fietsliefhebbers kunnen 
op deze dag het rondje Helmond fietsen.

Een dunne Gazet, dan deze keer ook 
maar een “dun” voorwoord. Toch wens 
ik u met deze Gazet weer veel leesplezier 
en vooral ook voor de kinderen veel puz-
zelplezier, en ja vergeet hem niet in te 
sturen.
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KLEDINGREPARATIE
Ger van Hout

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

Horstlandenpark 4 5709 MB Helmond 

0492-386100 

Uw installateur voor : 

Cv ketel 

Waterontharder 

Hybride warmtepomp 

Badkamers 

Onderhoud en storing 

Vloerverwarming 

Sanitair 

Tegels 

www.tuincentrumdebiezen.nl

7 minuten van Dierdonk!

Alles voor een stralende tuin!

Wij helpen u graag!

~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, Verlicht ng, Bestek, Serviesgoed, Glaswerk, Manden,

Warmhoud, Rode Lopers, Afzetpaaltjes/-Koorden, Marktkramen, Opblaasbare Abrahams & Sarah's,
Springkussens, Skytubes, Serveerschalen, Verwarming, Decorat e, Verkoop, Koffie & Thee  etc.  etc.

            



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.dierdonkgazet.nl
Advertenties en Kopij voor de volgende 
uitgave inleveren uiterlijk: 19 mei.
Volgende verschijningsdatum vanaf:
  1 juni.

C O L O F O N G A Z E T
18e jaargang nr.5. Editie mei 2018
Verschijnt 10x per jaar
Huis-aan-huis in Dierdonk.
Oplage 1.800 stuks.

Redactie:
Frank Smits
Jos v.d. Eijnden
Sylvia Neve
Maartje Warbroek - van Lith

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@dierdonkgazet.nl

Bezorging:
Jeroen Schoonen tel. (512886)

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

Druk: Vane Druk v.o.f.

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

Bestuur:
Voorzitter: Gerard Bosmans
Secretaris: Jan van Duren
Penningmeester: Friedy van den Reek
Bestuurslid:  Ivo Dolmans
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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!

Al 90 jaar uw vertrouwde 
witgoedspecialist

• energieklasse A++ 
• nismaat 88 cm.
• inhoud 137 liter 
• deur-op-deur montage
• glazen legplateau’s 
• 1 grote groentelade
• LED binnenverlichting 
• KRIE1001A

INBOUWKOELER

579.-    

499.-
euro

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

A++

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

Konings
voor Verf en Behang

Korting op voorraad behangAltijd

 25%

             

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

Verse asperges,
ook geschild en verpakt

aardbeien en eieren
di-za winkel  9.00 uur tot 17.00 uur.

ma-zo versautomaat 8.00 uur tot 22.00 uur.

Lieve mama
Brie�e voor m'n lieve moeder: 
Lieve mama  helaas kan ik, 
vanwege een voetbalwedstrijd, 
op moederdag niet van de par�j 
zijn bij uw tradi�oneel gezellige 
koffietafel, maar koop voor u 
zelf een mooie bos bloemen. 
Hartelijke groeten van uw 
lie�ebbende zoon. 
PS: Ik had er een brie�e van 50 
euro bij willen doen, maar de 
envelop was helaas al dichtge-
plakt! 

 e ”

Koke

m p 3 mei 15 pdf   1   015   22: 5:

            



Inzetten op burgerparticipatie
De gemeenteraadsverkiezingen zijn 
inmiddels ruim een maand geleden. 
De uitslag was voor D66 Helmond en 
mijzelf zeer positief. We hebben onze 
drie zetels vastgehouden, tegen de 
landelijke trend in.
Dit betekent voor mij persoonlijk dat ik 
u de komende vier jaar mag vertegen
woordigen in de gemeenteraad. Hier 
ben ik erg blij mee! Ik wil bij deze 

iedereen bedanken die op mij gestemd heeft. Ik ga de komen
de jaren mijn best doen om uw vertrouwen waar te maken. 
Ik kijk er naar uit om Helmond (en uiteraard Dierdonk) samen 
met u nog een stukje mooier te maken!

Ik wil me de komende raadsperiode onder andere inzetten
op het betrekken van de inwoners bij de politiek en het
verkleinen van de kloof. Met de laagste opkomst van 
Nederland bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben we 
hier nog veel werk te verzetten. Met name jongeren hebben
vaak weinig interesse in de politiek. Daarom moeten we
bij het investeren in een hogere opkomst bij de jongeren 
beginnen, zij zijn de toekomst. Dit hebben we de afgelopen 
raadsperiode al concreet opgepakt door het realiseren van 
een jeugdgemeenteraad, maar dit kan nog verder uitgebreid 
worden.

Zo zien wij kansen in de samenwerking met scholen om 
jongeren te betrekken bij de politiek. Dit kan onder andere

door met de middelbare scholen in Helmond projecten op te 
zetten en meer klassenuitjes te organiseren, maar ook door
meer (maatschappelijke) stages bij de gemeente mogelijk te 
maken. Hierdoor raken jongeren meer bekend met de lokale 
politiek en worden zij door middel van jongerenparticipatie
meer betrokken bij het beleid. Hopelijk wordt er zo meer 
politieke interesse gewekt bij de jeugd.

De kloof kan verder gedicht worden door de gemeenteraad 
meer te betrekken bij het overleg van de gemeente met de 
wijken. Een mogelijkheid hiervoor is het opzetten van een
jaarlijkse wijktafel ‘Raad in de wijk’ in iedere wijk, welke wordt 
georganiseerd vanuit de gemeenteraad (in samenwerking met 
wijkraden, stichtingen, verenigingen, bewoners en andere
betrokkenen).

De komende jaren willen we de stap zetten om bewoners niet
alleen te laten meepraten en meedenken, maar ook te laten 
meebeslissen. We moeten vaker het stuur uit handen durven 
geven. D66 Helmond wil graag burgerinitiatieven bevorderen
en ondersteunen. Meedenken, meedoen en meebeslissen 
moet mogelijk zijn voor iedereen. Wij vinden het belangrijk 
dat een diverse groep Helmonders bij de lokale democratie
betrokken wordt, juist ook de groepen die niet als eerste hun 
stem of idee laten horen. Helmond is van alle Helmonders. 
Hier zet ik me de komende periode graag voor in!
Vriendelijke groet,

Jochem van den Bogaard, Raadslid D66
jochemvdbogaard@live.nl

Mijn naam is Theo Manders en ik 
woon inmiddels 15 jaar in Dierdonk.
Ik ben getrouwd met Yvonne van 
 Mierlo en we hebben samen een 
dochter, Isabelle. In mijn dagelijks 
leven werk ik als docent geschiedenis 
op het SintJanslyceum in Den Bosch. 
In Helmond ben ik actief als lid van
de ouderraad, DMR en MR van het 
 Dr.Knippenbergcollege en de OMO 

Scholengroep Helmond. Mijn grootste hobby ś zijn fotografe
ren en het maken van avontuurlijke reizen met mijn gezin.

Op 21 maart ben ik mede door een groot aantal voorkeur
stemmen uit Dierdonk gekozen als raadslid voor de VVD. 
Daarvoor wil ik de inwoners van de wijk hartelijk danken! De 
redactie heeft me gevraagd om de komende jaren regelmatig
mijn licht te laten schijnen op de Helmondse politiek via een
column in ons wijkblad ´de Gazet .́ Dat doe ik met veel plezier.

Voor een liberaal begint de samenleving bij het individu, 
omdat het liberalisme gelooft dat sterke en zelfstandige
mensen samen een sterk land maken. Wie goed voor zichzelf 
kan zorgen, kan ook goed voor de mensen om zich heen 
zorgen en dát versterkt de binding van onze samenleving. 
Het maatschappelijk kapitaal dat in de Helmonders schuilt, 
krijgt alleen ruimte om te groeien wanneer ook de politieke
partijen in onze stad kijken naar wat hen bindt, in plaats van

onderscheidt.

Zoals u weet is de VVD op dit moment in overleg met Groen
Links, de SP, D’66 en Lokaal Sterk om een coalitie te vormen.
Voor kiezers is het soms moeilijk te begrijpen dat partijen met
zulke diverse standpunten na een verkiezingsstrijd gewoon 
met elkaar aan tafel zitten. Toch luidt mijn devies; ´geef ruimte
aan variatie, want in verscheidenheid ontstaat de grootste
kracht .́

De tijd dat twee partijen een meerderheid vormden, ligt
al jaren achter ons. Het aantal partijen waarop gestemd
kan worden neemt landelijk toe. Dit brengt een grotere 
verscheidenheid aan standpunten en belangen met zich mee 
en daar moeten politici mee leren omgaan. Maar juist in een
land waar we een lange historie van tolerantie kennen en waar
het ‘poldermodel’ is uitgevonden, kan zo’n ‘regenboogcoalitie’
heel succesvol zijn. Dat gebeurt wanneer politici en hun
achterban inzien dat juist verschillende invalshoeken samen 
de oplossing van een complexe puzzel kunnen vormen. Dan 
focussen we ons niet langer op de verschillen maar zien we 
dat we elkaar kunnen versterken. Juist dat zorgt voor meer 
binding tussen politici en de Helmondse samenleving.
Als deze vijf partijen in een coalitieakkoord elkaar dus de
ruimte geven, zullen ze net als een hand met vijf vingers een 
vuist kunnen maken waardoor de Helmonders over vier jaar 
nog trotser kunnen zijn op onze stad.

Theo Manders, raadslid VVD

Laat ik me even voorstellen:
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In dit artikel wil ik beschrijven hoe ik 
door een vakantiereis bij de fotoclub 
“Fotodier” terecht gekomen ben. Foto
grafie is op dit moment mijn groot ste 
passie. En door de goede tips en trucs 
die ik van de clubleden kreeg tijdens de 
clubuitjes en clubavonden, ben ik anders 
gaan fotograferen. Jaren geleden ging 
ik ook regelmatig foto’s maken, maar 
toen nog analoog. De camera van toen 
ging de kast in en die is er nooit meer 
uitgekomen. Maar omdat ik in 2016 op 
vakantie ging toch maar een nieuwe 
digitale camera aangeschaft.

Mijn vrouw en ik gingen namelijk eiland
hoppen in haar geboorteland Indonesië. 
De reis ging van Bali naar Flores, Komo
do, Sumbawa, Lombok en de drie Gili 
eilan den. We hebben daar veel ge zien 
en meegemaakt zoals slapen bij volle 
maan op het bovendek van onze boot. 

Op Komodo hebben we tussen de 
Komodovaranen gelopen, heerlijk ge
snorkeld tussen de mooie koraalriffen 
waar ook nog reuzenschildpadden wa
ren. Jammer dat ik geen onderwater 
camera had. Verder een vulkaan be
klom men van bijna 2000 meter hoog 
voor een mooie zonsopgang. Een bijzon
dere ervaring was om twee nachten bij 
de inlandse bevolking te slapen.

Verder hebben we veel gewandeld. 
Er waren dagen bij dat we vijf tot acht 
kilometer liepen. Om de weg niet kwijt 
te raken hadden we wel een inlandse 
gids bij ons. Lopen door de kampongs en 
sawa’s was echt een mooie belevenis. Af 
en toe hoorde je roepen “Hey mister! 
“Foto, Foto, Foto!”.

Het laatste was het eilandje “Gili Meno” 
bij Lombok, heerlijk om tot rust te 
komen. Vandaaruit zijn we terug naar 
Nederland gegaan.

Omdat na deze reis mijn interesse om 
foto’s te maken bij mij weer naar boven 

kwam, besloot ik om bij een fotoclub 
te gaan. En zo heb ik de draad voor het 
fotograferen weer opgepakt.

Graag ga ik met clubgenoten de natuur 
in om bijvoorbeeld vanuit een vogel
hut te fotograferen. Ook kun je me 
op verschillende sport evenementen 
tegenkomen om daar actie foto’s te 
maken.

Meer foto’s van mij staan op:
 https://huhafoto.wixsite.com/hvdh
Of wil je ook creatief bezig zijn met 
fotograferen. Kom eens langs op één 
van onze clubavonden.
www.fotodier.nl

Harry van den Hurk

Via een vakantiereis bij de fotoclub …
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Er wordt hard gewerkt aan het wijkevenement ‘Tussen Kunst 
& Quizien’ dat ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan 
van Dierdonk op zondagmiddag 9 september zal worden 
gevierd. We liggen op schema met het werven van fondsen, 
de bemensing van de kramen en tenten met kunstenaars en 

de invulling van het Quizien-gedeelte met leuke, alternatieve 
‘hapjes en drankjes’. Ook de plannen voor het onthullen van 
een kunstwerk krijgen vorm.
Mochten er nog individuele of groepen wijkbewoners 
interesse hebben een kraam te bemensen en zich met 
kunstige hobby dan wel activiteit of met een culinaire 
proeverij te willen presenteren, neem dan, liefst op korte 
termijn, meld u dan aan bij het secretariaat van wijkvereniging 
Dierdonk: secretariaatwijkvereniging@dierdonk.nl
Houd allen 9 september vrij voor dit unieke evenement. Via 
de website www.dierdonk.nl en de Gazet houden wij u op de 
hoogte.

Bert Valentijn, Niek de Jongh, Jan van Duren, Gerard Bosmans

Vanaf woensdag 2 mei t/m 26 september is er 
gelegenheid om te Jeu de Boules (Petanquen) op de 
banen van de Promenade bij Parkzicht. Gelijktijdig is er 
gelegenheid om in Parkzicht te koersballen.

Beide van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Beste Dierdonkers dit is een extra uitbreiding van een 
activiteit. Schroom niet en speel een ‘balletje’ mee; goed 
voor spieren en ledematen. Mogen wij u als ‘MoetNiks’ ook 
begroeten?

Busreis woensdag 16 mei 2018
Op moment van ter perse gaan van dit artikel waren nog 
enkele plaatsen onbezet voor het jaarlijkse uitstapje welk 
MoetNiks organiseert op woensdag 16 mei 2018.
De kosten voor deze dag bedragen € 40,- per persoon voor 
leden van de wijkvereniging; niet-leden betalen € 50,- per 
persoon.

Voor dit bedrag krijgt u de busreis naar Mediapark Hilversum, 
koffie met gebak plus een 2-uur durende show. Na afloop 
hiervan gaan wij met de bus naar het centrum van Utrecht 
met vrije middag invulling, als afsluiting een volledig diner 
incl. 2 consumpties. 
Aanmelden per telefoon of er nog plaats is kan bij Jeanne 
de Jong, Rhulenhofweide 10, tel. 512516. De kosten kunnen 
worden voldaan d.m.v. een gesloten envelop met geld en een 
briefje met uw naam, adres en telefoonnummer. Ook hier 
geldt: VOL =VOL.

Moetniks Mededelingen:

Update 
25 jaar Dierdonk op 9 september
 ‘tussen Kunst & Quizien’
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Veldonderzoeken in het kader van de aanleg N279
Zie je de komende tijd mensen met verrekijkers rondlopen? 
Grote kans dat dit de onderzoekers zijn die voor het 
Onderzoek Natuurbeschermingswet inventariseren welke 
diersoorten er leven in het gebied. Afhankelijk van de 
soorten die er voorkomen, kan het betekenen dat de 
provincie verplicht is aanvullende maatregelen te treffen 
bij de aanleg van de weg. “We weten bijvoorbeeld al dat de 
das hier leeft”, vertelt Jos van der Wijst. “De toekomstige 
weg loopt door het dassenleefgebied en we zullen dus in elk 
geval een dassenburcht moeten verplaatsen. Ook komen er 
andere voorzieningen zoals dassenroosters langs de weg en 
dassentunnels eronderdoor.”

Op zoek naar diersoorten
Om te kijken of er in het gebied nog andere dieren wonen 
waarvoor maatregelen noodzakelijk zijn, zoals bijvoorbeeld 
vleermuizen of bepaalde vogelsoorten, zullen onderzoekers 
niet alleen zelf door het gebied lopen, maar ook contact leggen 
met omwonenden. “Het kan voorkomen dat onder zoekers 
willen kijken of er een vogel broedt onder  dakpannen of in 

een schuur. Maar ze zullen nooit onaangekondigd iemands 
tuin binnenstappen. Zij kondigen zichzelf altijd aan. Soms door 
een brief te sturen, of door aan te bellen om toestemming te 
vragen”, verzekert Van der Wijst. Het onderzoek duurt van 
half maart tot half september; de periode waarin de meeste 
dieren zich voortplanten.

Hoe hoog staat het grondwater?
Verder wordt in de Monitoring Grondwaterpeil in kaart 
gebracht hoe hoog het grondwater staat. Kennis van 
de grondwaterstanden is nodig om risico’s tijdens de 
uitvoering van de werkzaamheden te minimaliseren. Om het 
grondwaterpeil te meten, plaatsen onderzoekers de komende 
tijd 50 peilbuizen in het gebied. Deze buizen zijn ongeveer 
10 centimeter in doorsnede en gaan 3 meter de grond in. 
“Omwonenden zullen niets merken van dit onderzoek”, zegt 
Paul van Loon. “Het boren gebeurt met de hand, dus dat 
maakt geen geluid. En alle meetpunten bevinden zich op 
overheidsgrond.” Wel kan het zijn dat mensen de peilbuizen 
zien staan. “Ze komen ongeveer een halve meter boven de 
grond uit.” Dit onderzoek duurt in totaal 2 jaar.

Explosieven en archeologie
In november 2017 is explosieven  onderzoek gedaan op basis 
van materiaal uit archieven. Van Loon: “In archieven is allerlei 
materiaal te vinden op basis waarvan je kunt vaststellen waar 
het waarschijnlijk is dat er nog explosieven uit de Tweede 
Wereldoorlog te vinden zijn. Die risicogebieden hebben we nu 
in kaart.”
Met die uitkomsten in de hand, is ook het archeologisch 
onderzoek van start gegaan. Door boringen te doen op 
verschillende plekken langs het traject, stelden archeologen 
in november en december 2017 vast in welke gebieden het 
nodig is om meer onderzoek te doen. Deze gebieden worden 
opgenomen in het PIP. De onderzoeken zijn medio april 2018 
gereed.

“Meer aandacht voor economische belangen en betere 
bereikbaarheid Gemert-Bakel”
De N279 is een belangrijke verkeersader voor veel inwoners 
van diverse gemeenten. Dit keer toegespitst vanuit het 
gezichtsveld van Gemert-Bakel. Wethouder Bankers, 
Economie & Sport: “Het is onze taak en van het toekomstige 
college en nieuwe raad om voor de N279 te kijken naar de 
belangen van inwoners en ondernemers van Gemert-Bakel.”

“Wanneer wij nu niet aangeven wat het allerbeste is voor 
onze mensen en bedrijven, dan zijn zij daar jarenlang de dupe 
van. Zij hebben elke dag te kampen met lange reistijden en 
een slechte bereikbaarheid waar ze ook naartoe reizen. Ook 
voor onze bedrijven is dat niet gunstig. Dat heeft zijn weerslag 
op de aantrekkelijkheid van onze gemeente en economische 
vooruitgang.” Martin Jacobs, voorzitter van Bedrijven Kontakt 
Gemert Bakel, is het daar volmondig mee eens. “Laten we 
voorop stellen: we zijn heel blij dat de weg verbeterd wordt. 
Maar de aandacht voor de economie mag groter zijn. Ook 
dat komt uiteindelijk ten goede aan mens en natuur, in 
werkgelegenheid en voldoende middelen om een en ander 
te beheren en te behouden. Nu hebben we de kans om in te 

Nieuwsbrief N279
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schatten wat belangrijk is voor de toekomst. De weg wordt in 
2020 aangelegd en moet voldoen tot 2030. Onze overtuiging 
is dat, gezien de economische vooruitgang, twee keer twee 
banen nodig zijn van Veghel tot Helmond. Bovendien is een 
hele aansluiting nodig bij Bakel. Het kan niet zo zijn dat onze 
inwoners en ondernemers tot 2030 benadeeld worden in 
de regio. Ook de (emotionele) schade voor bewoners en 
bedrijven die last hebben van de lange omleiding vinden we 
niet wenselijk. We blijven ons standpunt verdedigen in goede 
verstandhouding met de provincie en omliggende gemeenten. 
Het is nu eenmaal onze taak om voor eigen inwoners en 
ondernemers op te komen. Bovendien is het kostenplaatje in 
2030 vast en zeker hoger. Regeren is vooruitzien, eindigen de 
twee heren Bankers en Jacobs.”

Alle belangen bundelen in een plan
Wat een bestemmingsplan is voor de gemeente, dat is het 
Provinciaal Inpassings Plan (PIP) voor de provincie. Pas 
nadat dit plan is vastgesteld door Provinciale Staten kan de 
aanleg van de N279 beginnen. Jan Oosterkamp en zijn team 
van de combinatie TAUW/ Bügel-Hajema Adviseurs werken 
aan dit plan samen met de provincie.

Kort samengevat bestaat het PIP uit een plankaart waarop 
is aangegeven wat de bestemming is van de grond, inclusief 
een toelichting daarop. De weg heeft impact op de omgeving 
en in het plan zijn de belangen van betrokken partijen 
meegenomen. Oosterkamp: “Ons doel is een PIP te maken 
waar belanghebbenden uit kunnen aflezen wat er met hun 
belangen is gebeurd en wat daarbij de afwegingen waren.”

Plannen aan de basis
Al deze belangen zijn van tevoren uitgezocht, afgewogen en 
opgeschreven in plannen die de basis vormen voor het PIP. 
Het gaat daarbij om de Milieu Effect Rapportage (MER), het 
natuurcompensatieplan, het ruimtelijk kwaliteitsplan, het 

landschapsplan en het beeldkwaliteitsplan. “Hierin staat 
bijvoorbeeld hoe de weg eruit gaat zien, maar ook wat het 
contact met de belanghebbenden heeft opgeleverd.”, legt 
Oosterkamp uit. “Kortom: alle zaken die met de aanleg van 
de weg te maken hebben.” Daarnaast is ook de informatie 
meegenomen die contacten met betrokken partijen 
opleverden.

Voorbereidend werk
Oosterkamp noemt dit het voorbereidend werk voor het 
PIP. “Al deze informatie gaan we nu bundelen, analyseren en 
uitwerken”, legt hij uit. Hierbij werkt Oosterkamp nauw samen 
met de provincie. De taakverdeling is als volgt: de provincie 
zorgt ervoor dat alle betrokken partijen geïnformeerd 
blijven. De combinatie beoordeelt de onderzoeksaspecten 
in de rapporten en stelt op basis daarvan het contract op 
voor de partij(en) die uiteindelijk de weg zullen aanleggen. 
Oosterkamp vervult een regierol: hij controleert het werk en 
zorgt voor de uiteindelijke samenstelling van het plan.

Planning: eind 2018 klaar
Het is de bedoeling dat de eerste versie van het plan 
klaar is in mei 2018. Dat wordt dan gepubliceerd op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Iedereen kan het plan 
bekijken en er binnen zes weken schriftelijk op reageren. 
Dat wordt de zienswijzenperiode genoemd. Deze reacties 
worden opgenomen in het plan dat uiteindelijk naar de 
Gedeputeerde Staten wordt gestuurd. In deze periode 
worden ook verschillende informatiebijeenkomsten 
voor inwoners georganiseerd. Over de invulling van de 
informatiebijeenkomsten wordt de omgeving nog nader 
geinformeerd. Vervolgens is het de bedoeling dat het plan 
in december 2018 naar de Provinciale Staten gaat, die het 
officieel vaststelt. Pas daarna kan een aannemer worden 
geselecteerd. De werkzaamheden starten naar verwachting 
in 2020

Over de N279 Veghel-Asten

Een toekomstbestendige 
N279 Veghel-Asten is   essen-
tieel voor de economische 
kracht van Zuidoost-Brabant. 
Ook is de weg belangrijk 
voor het bereikbaar en 
leefbaar houden van de 
regio. 

De provincie Noord-Brabant, 
de gemeenten Meierijstad, 
Helmond, Asten, hrt-Bakel, 
Laarbeek en Deurne, 
Waterschap Aa en Maas 
en Rijkswaterstaat werken 
daarom samen aan het 
vlotter, veiliger en slimmer 
maken van de N279 Veghel-
Asten.
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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

       

 € 1.700,- 
subsidie!

www.deinstallati eman.nl

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

ELGA

HYBRIDE 
WARMTEPOMP

• werkt samen met zowel 
stadsverwarming als een HR-ketel

• kan de woning ook koelen

• energiekostenbesparing 20-30%
• gunstig voor EPG en E-label
• snelle terugverdientĳ d

            



Spelletjesmiddag en het Paasontbijt
Door Loes, Lindi en Ruben uit groep 1/2A

Spelletjesmiddag: We mochten in 
de ochtend een spelletje van thuis 
meenemen naar school. Toen we op 
school kwamen, zagen we allemaal 
spelletjes. We zaten allemaal aan ons 
eigen groepje en er mocht steeds 
iemand een spelletje uitkiezen. We 
hebben niet de hele middag spelletjes 
gespeeld. Het was heel leuk om te doen. 
Het is alleen voor groep 1/2.
Paasontbijt: We vonden het heel erg 
leuk en je hoefde niet thuis te eten. Het 
was lekker eten. We hebben daarom 
ook veel gegeten. De klas was ook mooi 
versierd toen we binnenkwamen. Het 
was gezellig om met zoveel kinderen te 
ontbijten.

Het technieklokaal
Door Rik, Bram, Suraya en Isabelle uit 
groep 4A
Het was leuk in het technieklokaal, want 
je kon heel veel dingen maken. Je kon 
Kapla gebruiken, Duplo en Clics. We 
bouwden om kwart over 2. Het bouwen 
was leuk omdat we een toren tot het 
plafond hebben gemaakt en we hebben 
een piramide gemaakt van Kapla.

Opening nieuwe schoolplein
Door Vere, Jente en Marijn uit groep 6A
Bij de opening van het nieuwe 
schoolplein op 19 maart mocht Marijn 
een ballon loslaten. En onze klas, van 
wie de ballon het verste kwam van 
de hele school, mocht een kwartier 
langer buiten spelen. Onze ballon 
werd gevonden in België door meneer 
Kustermans.

Verkeersregelaars en motorrijders ge
zocht
Dit jaar gaan 54 kinderen van de 
groepen 8 op schoolkamp van dinsdag 
5 juni tot en met vrijdag 8 juni. Elk jaar 
opnieuw is de motorrit tijdens het 
school kamp voor deze kinderen een 
geweldige en onvergetelijke happe
ning. Op woensdagavond 6 juni zal de 
rit plaatsvinden en de prachtige stoet 
zal dan wederom in Dierdonk te zien 

zijn. We zijn op zoek naar een hoop 
enthousiastelingen, die dit ritje met de 
motor willen maken met een van de 
kinderen. 

Opgeven kan door een mail tje te sturen 
naar: motorrit@dierdonkschool.nl 
Om enig zicht te hebben op hoeveel 
motorrijders we kunnen verwachten, 
willen we jullie vragen om door te geven 
of je komt en met hoeveel personen/
motoren.

Naast het begeleiden van de kinderen, 
zoeken we ook mensen die als 
verkeersregelaar willen fungeren en 
die de grote groep veilig door het 
verkeer willen loodsen. Ook hiervoor 
kun je je aanmelden op bovenstaand 
emailadres.

Er gebeurt van alles op BS Dierdonk
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Zondag 3 juni IVN-Publiekswandeling 
Bakelse Beemden

Landgoed, orchideeën, mammoet bo
men; Je vindt het allemaal bij Dierdonk!
Om 14:00 uur gaat het IVN samen met 
jou op stap in de Bakelse Beemden. De 
tocht is ca. 4 km.
Het verzamelpunt is bij Kinderdagverblijf 
De Bereboot in de wijk Dierdonk 
(Oude Dierdonk 1, 5703 JV Helmond). 
Deelname is gratis. Opgave vooraf niet 
nodig.

We lopen door het voormalig landgoed, 
een combinatie van een bosgebied met 
naaldhout en een vochtig broekbos 
met een weelderige plantengroei. We 
komen uit bij de oevers van de Bakelse 
Aa, die in 2014 door een reconstructie 
weer zijn vroegere kronkelende loop 
heeft gekregen.
Met uitleg van de IVN-gidsen Netty en 

Fried gaat zo’n gebied veel meer voor 
je leven: Je weet waarom er dat soort 
bomen aangeplant is; welke bijzondere 
orchi dee er groeit en waarom de Aa 
weer moet kronkelen. En trouwens 
… heb je wel eens van een ‘vistrap’ 
gehoord?

De Bakelse Beemden is een landgoed 
van 76 ha gelegen aan weerszijden van 
de Bakelse Aa. Het gebied bevindt zich 
in de gemeente Helmond, ten noorden 
van de wijk Dierdonk.
Het gebied bestaat deels uit naald hout
aanplant terwijl op vochtiger gedeelten 
ook broekbos en populierenaanplant op 
rabatten is te vinden. Hier groeit onder 
meer dalkruid, grote keverorchis en de 
wespenorchis.

Het beekdal van de Bakelse Aa ligt ten 
noordoosten van Helmond. Door de 
herinrichting van het beekdal in 2014 

wordt het water langer vastgehouden 
in het gebied. Zo kan wateroverlast 
worden voorkomen en is in tijden van 
droogte voldoende water beschikbaar. 
Door de aanleg van een ecologische 
verbindingszone kun nen planten 
en dieren andere natuur gebieden 
bereiken. Denk daarbij aan de das, 
kamsalamander, vlinders en libellen. 
‘Vistrappen’ maken het mogelijk dat 
vissen zoals riviergrondel, bermpje 
en winde kunnen passeren. Door 
de herinrichting is ook voor natuur-
liefhebbers een aantrekkelijk gebied 
ontstaan.

Meer info?
ivnhelmond@gmail.com
Wil je wat meer weten over het IVN kijk 
dan op de site www.ivn.nl/helmond

Dierdonk …dicht bij de natuur! 

Met LEV over dementie
Vorige maand schreven we over het 
omgaan met een dementerende in uw 
omgeving. Steeds meer mensen zijn 
ook mantelzorger omdat hun partner 
of ouder gaat dementeren. Daarbij 
zult u merken dat de relatie geleidelijk 
verandert. Uw partner wordt steeds 
meer afhankelijk van zorg en aansturing. 
Als dochter of zoon zult u merken dat 
de rollen van ouder en kind langzaam 
aan steeds meer omdraaien. Dat kan 
moeilijk en verdrietig zijn. Daarom is het 
van belang om ook goed voor uzelf te 
zorgen! Hoe?

• Vertel uw omgeving wat er aan de 
hand is zodat u niet alleen komt te 
staan

• Durf mensen te vragen om een klein 
stukje af en toe over te nemen

• Geef niet alle hobby’s en activiteiten 
op

• Probeer te zien wat er nog wel lukt
• Via de casemanagers dementie kunt 

u ondersteuning en begeleiding 
regelen. U vindt ze bij de Zorgboog 
en Savant

• Denk op tijd na over dagbesteding 
en opname, juist als het nog niet 
dringend is

• Overweeg om een levenstestament 
op te stellen voor als uw partner of 
ouder niet meer wilsbekwaam is

In Helmond kunt u deelnemen aan 
een korte cursus over dementie en 
er is een lotgenotengroep. Ook is er 
maandelijks het Alzheimercafe waar 
verschillende onderwerpen aan bod 

in een gemoedelijke sfeer. Hier kunt 
u samen met uw partner of ouder 
naar toe, aanmelden is niet nodig. 
Voor meer informatie mag u ook altijd 
aankloppen bij het sociaal wijkteam via 
onderstaande kanalen.

Lindi Jansen, wijkteam Noord.

Voor contact en vragen:
Telefonisch bereikbaar maandag t/m 
vrijdag van 9.00  17.00 uur
Telefoon : 0492 59 89 88 Email:
sociaalteamnoord@levgroep.nl
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Op 7-8-9 september zullen de Dierdonk-
dagen editie 2018 plaatsvinden.

De voorbereidingen zijn al weer in volle 
gang om het gigantische succes van 
vorig jaar minimaal te kunnen evenaren.
Wat weten we al zeker...
• Dat alle activiteiten zullen plaats

vinden op het DDterrein aan de 
Kromme Geer.

• Dat de Feesttent het bruisende mid
del punt gaat worden.

• Dat de vrijdag in het teken staat van 
de Jeugd.

• Dat zaterdagmiddag sport en spel is 
voor iedereen.

• Dat zaterdagavond de tent weer uit 
zijn dak gaat tijdens de Feestavond.

• Dat er op zondag een spectaculaire 
zeskamp is.

Wil je op de hoogte blijven van alle 
ontwikkelingen en definitieve pro gram
ma volg ons dan op onze facebookpagina 
Dierdonkdagen en / of bezoek onze 

nieuwe website www.Dierdonkdagen.nl

Wil je ons financieel steunen dan kan 
dat nog tot 30 april via de Rabobank 
Clubkas campagne of wordt vriend 
van de Dierdonkdagen (zie website 
voor meer informatie). Opmerkingen 
en sug gesties kan je sturen naar 
bestuur@dierdonkdagen.nl 
of activiteiten@dierdonkdagen.nl

See you in september!!!

Dierdonkdagen 2018

Enthousiaste toneelspelers gezocht 
voor een grote productie in 2019

Toneelgroep Maskerade uit Helmond 
is op zoek naar enthousiaste spelers 
die de club willen komen versterken 
voor een grote productie in 2019. 
Het is goed om te weten dat spelen 
bij Maskerade niet vrijblijvend is. Wij 
zijn ambitieus! Wij vragen daarom om 
discipline, hard werken, tekstkennis en 
geen repetities overslaan. Zoek jij naar 
een leuke uitdagende nieuwe hobby op 
dinsdagavond? Of speel je al, maar zoek 
je een nieuwe club?

Stuur dan voor 15 mei 2018 een email 
naar: maskeradehelmond@upcmail.nl
Vermeld in de email uw NAW gege
vens, uw telefoon, etc. en of uw 

toneel ervaring heeft voorzien van uw 
motivatie om bij Maskerade te willen 
spelen.
Begin juni 2018 hoor je of je kunt komen 
auditeren. We zien je reactie met een 
recente foto graag tegemoet!

Enthousiaste vrijwilligers gezocht 
voor het maken van kleding en decor; 
grimeren; communicatie en het zoeken 
van sponsoren
Toneelgroep Maskerade uit Helmond is 
op zoek naar enthousiaste vrijwilligers 
voor een grote productie in 2019, die 
de club een handje willen komen helpen 
met allerlei hand en spandiensten 
achter de schermen.

Lijkt het je leuk om onze gezellige 
club van dienst te kunnen zijn stuur 

dan voor 15 mei 2018 een email naar: 
maskeradehelmond@upcmail.nl

Vermeld in de email uw NAW gegevens, 
uw telefoon, etc.
Begin juni 2018 nodigen we je dan 
eventueel uit voor een gesprek.

namens de leden van Toneelgroep 
Maskerade

Voor meer informatie zie de website 
www.maskeradehelmond.nl of ga naar 
onze face bookpagina: Toneelgroep 
Maske rade Helmond

Maskerade zoekt spelers en vrijwilligers
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HOOFDSTRAAT 155 • HELMOND
0492 - 661 884 • INFO@HEUVEL.NL
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040-7820849 • INFO@HEUVEL.NL
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*onze makelaar licht dit graag bij u thuis toe.

UW HUIS TE 
KOOP?

Wij zijn dringend op zoek 

naar nieuwe woningen in uw 

wijk. Als groot kantoor met 

een breed netwerk hebben 

wij de kopers voor u in het 

vizier! Overweegt u uw 

woning te verkopen? Neem 

eens contact met ons op 
voor een vrijblijvende 

waardebepaling én profiteer 

van onze aanbieding*

UW WONING EXTRA
ONDER DE AANDACHT 
ZOWEL IN HELMOND 

ALS IN 
EINDHOVEN

            



‘Zondag is het Moederdag. Heb je al een 
cadeautje voor mamma?’ vraagt pappa 
aan Sanne. ‘Ik ga een tekening maken’, 
zegt Sanne. Sanne pakt haar tekenschrift 
en viltstiften. Ze gaat aan tafel zitten. 
Ze tekent mamma en zichzelf hand in 
hand. Boven hun hoofden tekent ze een 
hartje. 

‘Ik ben klaar’, zegt Sanne. Pappa kijkt 
naar de tekening. ‘Hij is heel mooi. Dat 
zal mamma leuk vinden’. Sanne glundert 
van trots.

‘Ik zal hem zolang voor je bewaren. 
Anders vindt mamma hem misschien’, 
zegt pappa. Pappa rolt de tekening 
op en legt hem in de boekenkast. ‘We 
staan zondag vroeg op. We maken voor 
mamma een moederdagontbijt. En dan 
leg je de tekening erbij’, zegt pappa. 
‘Joepie! Dat is goed’, zegt Sanne.

Eindelijk is het zondag. Pappa is om acht 
uur opgestaan. Hij gaat Sanne wakker 
maken. ‘Sanne wakker worden. We 
moeten het moederdagontbijt maken’. 
Sanne springt haar bed uit. Samen 
gaan ze naar beneden naar de keuken. 
Pappa stopt broodjes in de oven. Sanne 
mag de tafel dekken en mamma’s stoel 
versieren. Na een half uur ziet de tafel 
er prachtig uit. Versgebakken broodjes 
in een mandje. Glazen met vers geperst 
sinaasappelsap. Gekookte eitjes. Jam, 
kaas, hagelslag. En naast mamma’s bord 
een vaasje met bloemen. ‘De tekening 

voor mamma moet er nog bij’, zegt 
Sanne.

Pappa loopt naar de boekenkast. Maar 
hij kan de tekening niet vinden. ‘Ik dacht 
toch dat ik hem hier had neergelegd’, 
zegt pappa. Sanne knikt van ja. ‘Hij zal 
misschien achter de kast gevallen zijn’, 
zegt pappa. Hij probeert erachter te 
kijken. Maar ziet niets. ‘Ik moet de kast 
een stukje naar voren schuiven’, zegt 
pappa. Pappa rolt de mouwen van zijn 
pyama op. Pappa is sterk, maar ik ga 
hem toch helpen’, denkt Sanne. Ze rolt 
ook haar pyamamouwen op. Samen 
proberen ze de kast een stukje naar 
voren te schuiven.

En dan gebeurt het. Boeken en 
prulletjes vallen uit de kast. Het maakt 
een heel kabaal. Pappa en Sanne 
staan verbouwereerd te kijken naar de 
rommel op de grond. Boeken liggen 
verspreid over de vloer. 

Mamma’s mooie vaas is in stukken 
gevallen.

Mamma heeft de herrie gehoord en is 
naar beneden gekomen. Verbaasd kijkt 
ze van de versierde tafel en de stoel 
naar de rommel op de grond.

‘Is dat mijn verrassing voor moederdag. 
Ik ga maar weer naar bed. Volgens mij 
loop ik te slaapwandelen’, zegt mamma. 
Pappa moet lachen om mamma. Maar 
Sanne vindt het helemaal niet leuk. 
‘Pappa heeft mijn cadeautje voor jou 

zoek gemaakt’, zegt Sanne boos. ‘Ja, 
Sanne had een mooie tekening voor je 
gemaakt. Ik had hem in de boekenkast 
gelegd’, zegt pappa. ‘Oh, dan is het 
mijn schuld. Ik pakte gisteren een boek 
en vond inderdaad een tekening. Ik 
heb hem in de bureaula gedaan. Ik heb 
er niet naar gekeken’, zegt mamma. 
Mamma loopt naar het bureau in 
de hoek van de kamer. Ze pakt de 
opgerolde tekening uit de lade en geeft 
hem aan Sanne. Sanne legt de tekening 
naast mamma’s bord.
‘Ik ga lekker op mijn versierde stoel 

zitten. De rommel ruimen we straks met 
z’n allen op’, zegt mamma. ‘Nee, jij mag 
niks doen vandaag. Sanne en ik gaan je 
de hele dag verwennen’, zegt pappa. 
‘Ja!’ roept Sanne. Pappa en Sanne 
zitten nu ook aan de tafel. Mamma pakt 
Sannes tekening en rolt hem uit. ‘Wat 
een prachtige tekening’, zegt mamma. 
Mamma geeft Sanne op iedere wang 
een dikke kus. Sanne is weer helemaal 
vrolijk.

‘En nu gaan we lekker ontbijten’, zegt 
pappa en geeft Sanne een knipoog.

©Auteur: Anne de Vries-Neuteboom

Moederdagontbijt met ongelukjes
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Doodles gifts op www.yoursurprise.nl      Doodles wenskaarten op www.greetz.nl.

       Oplossingen op pag 27.
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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
Gratis haal- en brengservice voor Dierdonk!

 
 

 
 

      
   

                 

   R AG ZO S OE IG MOGELI
 .

                     

Bernhardstraat 15
Bakel
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laat u verrassen in onze
prachtige showroom

EEN VERTROUWD

ADRES VOOR HET

PLAATSEN OF

LEVEREN VAN 

COMPLETE

BADKAMERS

EN

TEGELVLOEREN

Kinderwagen
Kees: "Zeg eens Jan, waarom 
kijk je zo bezorgd?" Jan: "Nou 
kijk, het zit zo: iedere keer als 
mijn vrouw een kind krijgt, zet ik 
iets nieuws aan de kinderwa-
gen. Ik heb er al een bel op 
gezet, een toeter, twee spiegels, 
een richtingaanwijzer, een 
reservewieltje, spatbord en een 
bumper. Nu heb ik weer een 
kindje en weet ik niks meer te 
verzinnen." Kees wel: "Wat 
dacht je van een stoplicht?"

            

            



Kent u deze Dierdonker al? 
Ragnhild Belderbos
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: Ragnhild Belderbos.

Sinds deze maand is Dierdonk een 
nieuw initiatief rijker: De Walk&Talk 
Dierdonk! Aanjager en organisator van 
dit initiatief is Ragnhild Belderbos. Ze 
woont al 20 jaar in de Dierdonklaan, is 
49 jaar, getrouwd en moeder van twee 
tienerdochters en een zoon van 7 jaar. 
Omdat ze graag kilo’s kwijt wilde, begon 
ze vorig jaar met gezond eten (met 
behulp van Herballife) en met bewegen. 
Naast één keer per week in Eindhoven 
deel te nemen aan een 24 fitcamp – een 
soort bootcamp in de buitenlucht – 
zocht ze nog naar een andere vorm van 
lichaamsbeweging. Omdat ze een hernia 
heeft gehad en, door een ongeluk, ook 
een whiplash, was wandelen een goede 
optie. Maar in je eentje wandelen, vond 
ze helemaal niet leuk.

In Bakel en Eindhoven bestonden al 
langer loopgroepen die geheel vrij blij
vend een keer per week met elkaar 
gaan wandelen, de zogenaamde Walk 
& Talkgroepen. Ze heeft lang getwijfeld 
of ze zoiets ook in Dierdonk op zou 
gaan zetten, maar dacht toen: waarom 
ook niet? Waarom moet ik steeds 
buiten mijn wijk sporten en wandelen? 
We hebben hier zo’n mooie buurt en 
mooie wandelgebieden.. Daarom hakte 

ze onlangs de knoop door en maakte 
op Facebook een pagina aan; ‘Walk & 
Talk Dierdonk’. Ze deelde deze op haar 
eigen tijdlijn en in de facebookgroep 
Weggeefhoek Dierdonk. Dit resulteerde 
in een echt sneeuwbaleffect! Mensen 
reageerden heel enthousiast.

Begin april heeft ze voor het eerst met 
zes anderen 4,6 km in 51 minuten door 
de wijk gewandeld. Van alle deelnemers 
kende ze er zelf maar één. Hoewel het 
niet haar voornaamste doel was om 
nieuwe wijkgenoten te leren kennen, 
is het natuurlijk wel een erg leuke 
bijkomstigheid. Het verbindt mensen 
want, zoals de naam al zegt, er wordt 
niet alleen gewandeld maar ook genoeg 
gekletst.

Inmiddels hebben nog meer mensen 
de pagina geliked en aangegeven graag 
een keer mee te willen lopen. Omdat 
Ragnhild zelf fulltime werkt, wordt er 
in de avond gewandeld. Ze verzamelen 
iedere dinsdag om acht uur bij de Albert 
Heijn en vertrekken vandaaruit. De 
route staat vooraf niet vast, iedereen is 
vrij om routes en ideeën in te brengen. 
Op de facebookpagina en in een whats 
app groep wordt afgestemd of het 
doorgaat etc. In principe is de afspraak 
dat er iedere week gewandeld wordt, 
behalve bij heel slecht weer.

Omdat het nog redelijk vroeg donker 
wordt, blijft de groep nu nog in de wijk 

zelf wandelen, maar straks in de zomer 
is het de bedoeling om ook naar de 
Bakelse Beemden, Scheepstal of het 
Muizenhol te gaan.

Ragnhild is enthousiast maar ook 
lichtelijk verbaasd dat het meteen zo’n 
groot succes is. Er is duidelijk animo voor. 
Ze heeft nog veel meer leuke ideeën om 
met elkaar, vrijblijvend en gratis in de 
buitenlucht te bewegen. Zo ziet ze ook 
wel wat in een soort bootcamp of een 
powerwalk in Dierdonk, waarbij je naast 
wandelen om de paar minuten stopt om 
oefeningen te doen met elkaar. Ze heeft 
er veel ideeën over en praat er dan ook 
vol passie over. De vraag is wat haar 
betreft vooral of er voldoende mensen 
zijn die mee willen doen. In Mierlo is 
een dergelijk initiatief een stille dood 
gestorven en zoiets is toch iets minder 
vrijblijvend dan de Walk&Talkgroep.

Voor Ragnhild is het in ieder geval 
duide lijk dat haar nieuwe levensstijl, 
met gezonde voeding en veel beweging, 
voor altijd is: “Als ik bewogen heb, voel 
ik me zo lekker daarna … je voelt je lijf 
gewoon zingen!”, zegt ze, inmiddels 8 
kilo lichter, met een lach. En wat is er 
mooier dan gewoon in de buitenlucht 
in je eigen wijk, samen met anderen te 
bewegen en aan je conditie te werken?

Mocht je ook enthousiast geworden zijn 
en een keer mee willen wandelen: meld 
je dan aan op de Walk&Talk Dierdonk 
groep op Facebook of mail Ragnhild je 
naam en telefoonnummer, zodat ze je 
toe kan voegen aan de whats app groep 
via rbb01@live.nl

Maartje van Lith

Links op de foto Ragnhild Belderbos
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Mei 2018 in het Annatheater
Dinsdag 8 mei: Auditie productiegroep Jeugdtheaterschool 
Annatheater
We zijn op zoek naar een jongen met spelervaring.
Ben jij gek op theater en niet van het podium weg te slaan? 
Wil jij graag meedoen in een theatervoorstelling? In deze 
groep krijg je de mogelijkheid om je talent te laten zien en te 
ontwikkelen. En je leert een heleboel over het vak acteren!

De repetities zijn elke donderdag van 19.00 tot 21.00 uur een 
aantal keren in het weekeinde.
Er wordt contributie gevraagd om deel te nemen aan deze 
productie. Data: dinsdag 8 mei - Tijd: van 16.30 tot 18.00 uur
Interesse?: 06-44369288 / laviniagermano@annatheater.nl

Vanaf 15 mei: Gratis toneellessen voor kinderen uit groep 7 
en 8
Vanaf dinsdag 15 mei 2018 kunnen kinderen uit groep 7 en 
8 van alle basisscholen uit Helmond gratis meedoen aan een 
cursus toneelspelen bij Jeugdtheaterschool Annatheater. De 
lessen zijn elke dinsdag van 15 mei t/m 3 juli van 16.00 t/m 
17.30 uur.

Vliegen naar de maan, reizen in de tijd, in een weeshuis 
wonen waar de vreselijke mevrouw Havik de baas is of zelf de 
koning zijn in een prachtig kasteel. Dat kun je allemaal op het 
toneel beleven. Het is niet alleen ontzettend leuk om toneel 
te spelen, je leert ook nog een heleboel. In de acteerlessen 
werk je aan je houding, stem en verbeelding. Je vermogen 
om samen te werken, te presenteren en je fantasie worden 
verbreed. Doe je mee?

“Je kunt al je zorgen en angsten erin kwijt als je toneel speelt 
en je kan met toneel echt jezelf zijn!” (Kayla, 10 jaar)

Geïnteresseerd? Neem contact op met Lavínia Germano:
telefoon: 06-44369288 / laviniagermano@annatheater.nl
Deze cursus is mede mogelijk gemaakt door Cultuur Contact

5 mei Straatvoetbaldag– óók in Helmond
Op vrijdag 5 mei a.s. organiseert 
Stichting JIBB in samenwerking met 
de Stichting Straatvoetbalbond Neder
land (SVBN), gemeente Helmond, 
LEV Groep en Bijzonder Jeugdwerk 
alweer de 11e editie van de Nationale 
Straatvoetbaldag.

JIBB’er René: “De Landelijke Straatvoet-
bal dag is jaarlijks bewust op 5 mei. 
We vieren de vrijheid met sportiviteit, 
onderling respect én leuke activiteiten. 
Uiteraard spelen we straatvoetbal (dit 
jaar 4 tegen 4) maar er is ook graffiti, 
een pannakooi, ghauswheel en er is een 
wedstrijd ‘hooghouden’.”

Er zijn meerdere leeftijdscategorieën 
met daarbij alle ruimte voor meiden-
teams. Foodtrucks en muziek maken het 

event compleet. (Oud)-topvoetballers 
reizen op 5 mei als Ambassadeurs 
Nederland rond om de Straatvoetbaldag 
en de daarmee samenhangende kern-
waarden vrijheid, respect, samenspel en 
plezier uit te dragen. Uiteraard komen 
in Helmond spelers van Helmond Sport 
een kijkje nemen.

Nationale Straatvoet balkampioen
schap  pen
‘5 mei: Nationale Straatvoetbaldag’ 
is de aftrap van de Nationale Straat-
voetbal kampioenschappen. Hier 
strij den de winnende teams om een 
plaats in de landelijke finale. Ruim 
100 teams uit heel Nederland zullen 
elkaar ontmoeten en spelen om de titel 
‘Straatvoetbalkampioen van Nederland 
2018’ in haar / zijn leeftijdscategorie.

‘5 mei: Nationale Straatvoetbaldag’ 
organiseren wij in de Boscotondo van 

09.00 – 18.00 uur!

Aanmelden en info:
www.jibbhelmond.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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Vrijwillig maar niet vrijblijvend
In deze rubriek gaan we vrijwilligers 
interviewen die óf in Dierdonk wonen 
óf in Dierdonk vrijwilligerswerk doen. 
Deze maand Bert Valentijn. Zoals u 
weet is vrijwilligerswerk nooit vrij
blijvend. Je zet je in voor anderen en 
dan wordt er op je gerekend! 

Altijd gedaan
Bert Valentijn is zeker geen onbekende 
in Helmond. In zijn arbeidzaam leven 
werk te hij in het basisonderwijs in 
Helmond-West en daarna bij de Ge-
meen te Helmond. Als ambtenaar was 
hij dé schakelaar tussen de wijk raden, 
wijkprofessionals en de het gemeente-
bestuur. Maar naast zijn betaalde 
baan heeft Bert eigenlijk altijd al vrij-
willigerswerk gedaan. Bert zegt daar zelf 
over: “het hoeft niet groot te zijn maar 
je moet dienstbaar willen zijn. En dat 
mag zeker ook leuk zijn!”.

Weldoen en Evert Slegers
Vele jaren is Bert secretaris geweest bij 
de Stichting Wel-doen, een stichting die 
goederen en (houdbare) etenswaren 
inzamelde en die met zo’n 10 ritten per 
jaar naar de armste streken in Polen 
bracht. De stichting is opgeheven, o.a. 
vanwege teruglopende sponsorgelden 
en de toegenomen welvaart in Polen. 
Maar de oprichter Pierre Aarts rijdt nog 
enkele keren per jaar naar de hem zo 
vertrouwde plekken waar mensen het 
nog steeds moeilijk hebben.
Ook de Stichting Evert Slegers kon 
jarenlang op Berts secretariële inzet 
rekenen. De stichting zorgde ervoor 
dat enerzijds kunstenaar Evert Slegers 
opdrachten kreeg voor het vervaardigen 
van kunstwerken en anderzijds dat 
Helmondse organisaties een prachtig 
werk van deze Slegers aan de muur kon-
den hangen. Sommige organisaties kre-
gen deze, via de Stichting NKV-gebouw, 
cadeau.

Samen doen
Al zijn hele leven is Bert gewend om 
dingen samen te doen met anderen. 
Samen doen om de gemeenschapszin te 
benadrukken en te versterken. Toen hij 
vijftien jaar geleden in Dierdonk kwam 
wonen organiseerde hij een straatfeest. 
Dat sloeg aan. Jaarlijks organiseren nu 
iedere keer twee andere gezinnen het 
straatfeest. En afgelopen nieuwjaar 
kwam daar het snert-feest bij. Samen 

erwtensoep eten met de mensen uit de 
straat om gezamenlijk het nieuwe jaar 
in te luiden. Het is gezellig en houdt de 
straat betrokken op elkaar.

Pensioen
In mei 2017 ging Bert Valentijn met 
pensioen. Hij ontving daarbij de door 
hem zo zeer gewenste handgrijper en 

veiligheidshesje waarop op de achter-
zijde “zakkenvuller” was aangebracht. 
Met deze attributen maakt Bert met 
enige regelmaat een rondje door zijn 
deel van de wijk om alle losse rommel, 
blikjes, papier, flesjes e.d., op te grijpen 
en in een vuilniszak te doen. Vrijwillig 
houdt hij dus een klein stukje van de 
wijk schoon! Hij hoopt dat zijn voorbeeld 
gevolgd gaat worden. Een hesje en 
afvalgrijper heeft hij nog beschikbaar!

Losvast
Bert zet zich graag in voor vrij wil li-
gers klussen maar zoekt deze wel in 
de los-vast sfeer. Een klus met kop 
en staart, voor een bepaalde tijd, dat 
vindt Bert veel fijner dan bv een be-
stuursfunctie voor onbepaalde tijd. 
Zo was hij een half jaartje geleden lid 
van de kandidaatstellingscommissie 
voor de kieslijst van de PvdA gemeen-
te raads leden. Bij zijn mineralen- en 
fos sielen vereniging organiseerde hij in 
november het 60 jarig jubileum feest 
en maakte hij onlangs een informatie-
boekje. Binnenkort gaat hij met een 
geologische wandelroute aan de slag. 
Dit jaar heeft hij voor Amnesty Inter-
national gecollecteerd in Dierdonk. 
Fijn om te zien dat mensen gul geven! 
Inmiddels is Bert ook toegetreden tot de 

ledenraad van de Zorgboogextra, omdat 
zorg iedereen raakt. Bert las een artikel 
van huisarts Heres in de krant over 
de klacht achter de medische klacht 
van kwetsbare mensen. De armoede 
waarin zij leefden maakte hen juist ziek. 
Bert bracht, als ambassadeur van het 
Leger des Heils, het Leger des Heils en 
corporatie Woonpartners in stelling 

om deze mensen een helpende hand te 
kunnen toesteken.

Dierdonkdagen/25 jaar Dierdonk
Ook in dit jubileumjaar voor de wijk 
Dierdonk, het 25-jarig bestaan, draagt 
Bert zijn steentje bij. Tijdens de Dier-
donkdagen zal op zondag 9 september 
een wijkevenement “Tussen Kunst & 
Quizien” worden gehouden. Bert helpt 
bij het organiseren en verkrijgen van 
de benodigde vergunningen. Hij zal dan 
ook zelf met mineralen en fossielen een 
standje bemannen.

Stokje doorgeven
Bert heeft een motto: “vrijwilligerswerk 
kan iedereen doen”. Dit motto geven 
we graag een gezicht via deze rubriek. 
Bert mag het stokje doorgeven aan een 
volgende Dierdonkse vrijwilliger. Bert 
stelt voor dat ik de volgende maand 
Ruud en Erica Jansen ga interviewen. 
Wat zij voor onze wijk betekenen gaat u 
dus volgende keer lezen.

Bedankt Bert voor de hartelijke ont-
vangst, je enthousiaste verhaal en voor-
al je inzet voor de Helmonders en de 
Dierdonkers in het bijzonder!

Mirjam van der Pijl
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Voor uw frietwagen-catering 
op locatie 

Johan Slegers

info@johanslegers.nl
Tel. 06 537 604 75
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Weet u het al

BAKEL HEEFT HET HELEMAAL, OOK VOOR MOEDERDAG!
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

Ondernemer van Bakel!
Hier had uw advertentie 

kunnen staan.

Informatie: 
advertenties@dierdonkgazet.nl 

telefoon 06- 40980106

                       



De fysiotherapeut vertelt ... 
De Nationale diabetes challenge (NDC)
De Nationale Diabetes Challenge (NDC) is een initiatief van 
de Bas van de Goor Foundation (BvdGF). Met de NDC wil de 
BvdGF een structurele bijdrage leveren aan de kwaliteit van 
leven van mensen met diabetes in Nederland.

Met ondersteuning van de BvdGF organiseren lokale 
zorgprofessionals uit de eerste- en tweedelijns diabeteszorg 
(zoals huisartsen, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten, 
diëtisten, diabetes- en wijkverpleegkundigen) een lokale 
wandel challenge om de gezondheid van haar patiënten te 
verbeteren. 

Ook in Helmond en Gemert zijn hier wan del groepen voor 
opgezet onder be ge leiding van o.a. fysiotherapeuten, prak-
tijk ondersteuners, podo thera peu ten, huisartsen en diëtisten. 
In 16 tot 20 weken wordt er wekelijks één keer gezamenlijk 
gewandeld. In kleine stappen trainen deelnemers en zorg-
professionals samen tot de Nationale Diabetes Challenge 
Week van 26 t/m 29 september 2018. Afhankelijk van uw 
persoonlijke voor
keuren en trainingsopbouw is de doelstelling om dan vier 
dagen achter een te wandelen. Drie dagen in de lokale 
omgeving en de laatste dag (29 september) op een centrale 
lokale in Nederland waar alle deelnemende chal lenges 
gezamenlijk de laatste kilometers afleggen. De locatie van dit 
jaar is het olympische stadion in Amsterdam.

De doelstelling van de BvdGF in 2018 is om op 200 locaties 
een lokale diabetes challenge te starten en daarbij minimaal 

5.000 mensen met diabetes in beweging te brengen.

Dit project richt zich in eerste in stan tie op mensen met 
diabetes, maar be wegen is natuurlijk goed voor ieder een. 
Mensen zonder diabetes kunnen zich ook inschrijven. Kijk 
voor meer infor matie op:
www.nationalediabeteschallenge.nl

VitaForum

Hebt u zelf een idee voor een onderwerp, laat dit dan aan de 
redactie van de Gazet weten (redactie@dierdonkgazet.nl) en 
wij zullen bekijken of we hier gehoor aan kunnen geven

Fietser van rechts heeft altijd voorrang!
Als ouderraad van de Dierdonkschool bespraken wij het 
onder werp fietsveiligheid.
Er is enige onduidelijkheid over of fietsers op fietspaden in 
Dierdonk voorrang hebben als ze van rechts komen. En dan 
met name ook de fietspaden waar je 2 kanten op mag fietsen. 
Op sommige plaatsen staan borden om enige duidelijkheid te 
geven, maar op andere plekken is dit niet het geval.

Ook heb je het punt op de Waterleliesingel (zie foto). Vanaf de 
andere kant staat een bord dat fietsers van rechts voorrang 
hebben. Hoe zit het als je vanaf de andere kant komt?

Deze vragen heb ik gesteld aan de wijkagente Maizie 
Beckschebe. Zij is immers als politieagente bekend met de 
verkeersregels en kent onze wijk goed. Nu ik mijn antwoord 
heb zouden wij als ouderraad van de Dierdonkschool dit graag 
met onze wijkbewoners willen delen.

Haar antwoord op de eerste vraag was heel simpel. Fietsers 
hebben in onze wijk altijd voorrang van rechts. Voor de 
duidelijkheid heb ik haar toch nog even gevraagd naar de 
situatie op bijvoorbeeld de Coendersberglaan. Aan deze weg 
ligt aan beide zijden een fietspad. Op dit fietspad mag je beide 

richtingen op fietsen. Heb je als fietser dan toch voorrang 
van rechts? Ook al fiets je misschien voor je gevoel aan de 
verkeerde kant van de weg. Ook in deze situatie kom je als 
fietser van rechts dus heb je voorrang.

Dan het punt op de foto. Hier is geen kruispunt, maar een 
oversteekplaats. En omdat het een oversteekplaats is heb je 
hier als fietser geen voorrang, al kom je van rechts.

Wij hopen het hiermee iets duidelijker gemaakt te hebben en 
daarmee een stukje veiliger.
  namens de ouderraad BS Dierdonk
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Voor spitten van tuinen, Uitgraven van vijvers, zwembad 
en diversen grondwerken. 

Ook een minigraver van 70 cm breed. 

MINIGRAVER VERHUUR
M.VERHOEVEN

Hooieeuwsels 10  5761 DC Bakel   Tel: 06 53382407 

               

Kijk op www.manuforti.nl  of  bel  06-44277286

Zelf aan de slag met jouw klusidee

Open Werkplaats

Hoofdstraat 48a, Helmond
``Uw handen, onze machines

Bezoek nu onze buitenpresentatie

“Thuis bidden wij altijd voor
het eten”,

zegt Janneke tegen haar
vriendinnetje,

“doen jullie dat ook?”

“Nee hoor, mijn moeder
kan goed koken!”

Koken

mo  3 mei 5 df   1   2 -4-2015   22 25:

            



Afgelopen maand hadden we het puzzelpaasei Als je wist 
dat een achtarmig zeedier een octopus is en dat we voor de 
euro met guldens betaalden, dan wist je ook dat kwik,kwek 
en kwak neefjes zijn van Donald Duck. Nog zeven woorden te 
gaan en dan kun je de oplossing invullen. Het puzzel ei lag in 
een oranje paasmandje en wel omdat de oplossing te maken 
had met een ander feest in de maand april. De juiste oplossing 
was dan ook “KONINGSDAG”. Het aantal inzendingen was 
deze keer erg laag, 11 personen, was hij zo moeilijk? Voor de 
komende maand graag meer inzendingen spoor vriendjes en 
vriendinnetjes om ook mee te doen. En natuurlijk 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 bestuurslid Ivo Dolmans weer 3 willekeurige 
kinderen getrokken. Deze hebben op 19 april hun prijs, zijnde 
een boekenbon van de Ganzenveer, in ontvangst genomen. 
Op de foto hieronder de gelukkige prijswinnaars. 

Van Harte Gefeliciteerd!

Doe jij ook mee?
We hebben deze maand weer een nieuwe puzel, en wel een 
vlagwoordzoeker. Zoek de woorden die in de 96 letters in het 
vierkant zijn verstopt. Het kan zijn van links naar rechts, van 
rechts naar links, van onder naar boven of van boven naar 
onder, of schuin omhoog of omlaag. Als je alle woorden hebt 
gevonden blijven er 20 letters over. Vul die van links naar 
rechts in, in de rood-wit-blauwe hokjes van de oplossing. Veel 
succes!

Waar moet de oplossing naar toe?
De oplossingen van deze puzzel kun je bij voorkeur 
per mail met als onderwerp “kinderpuzzel” 
opsturen naar:
puzzel@dierdonkgazet.nl of per post naar: 

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: Dinsdag 15 mei 2018.

Jeugdprijspuzzel. Win een boekenbon!

Oplossing doodles spelletjespagina 19
Lotte Adriaans, Julian Prinsen en Lisa Heyen

De woorden

Oplossing vlagwoordzoeker

De vlagwoordzoeker
T W O I M E I J J I R V

H I E O R V B E H O U D

D B W E R E R P N U Y O

E L K D Z L L E R E P R

D A N E R U O E U N A A

E U T O H V I G E G X N

R W O M R E E E R V D J

V D N G A D T S E E F E

behoud
bezet
blauw
feestdag
hulp

mei
moed
oorlog
oranje
pax

rood
vrede
vree
vreugde
vrij

vuur
wit

Gazet mei 2018 27

            



HET ECHTE AMBACHT BESTAAT NOG

Bij S
mits&

Smits w
orden 

uw nieuwe gordijnen met de 

hand gemaakt in ons eigen atelier. 

Met aandacht vo
or uw 

persoonlijke wensen en voor de 

eigenschappen van 

de sto
f.

Braaksestraat 1
5709 JC Helmond

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

Laat u verrassen op onze 

nieuwe Facebook-pagina:

facebook.com/smitsensmits

Daarom Smits&Smits

• Eigen atelier
• Gratis advies
• Advies aan huis
• Gratis inmeten
• Ruim 30 jaar ervaring

Helmond

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

www.ruyssenaars-vdbroek.nl

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

• Fysiotherapie
• Manueeltherapie
• Sportfysiotherapie
•  Orthopedische

Revalidatie
• Oedeemtherapie
• Dry Needling

Fysiotherapie

•  Puincontainers 
•  Afvalcontainers 
•  Zandcontainers 
•  Opslagcontainers 
•  Inboedelcontainers 

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

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

0492 - 51 78 61 Ook voor particulieren!

Y

     T     
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R.J. van Hagen   TANDARTS   0492-556 156

Coendersberglaan 42

5709 MA  Helmond - Dierdonk

V r r n l  t n l und  n  r tti  m inVoor professionele tandheelkunde in een prettige omgeving.

twww.tandartsvanhagen.nl

Zingt u graag en heeft u tijd (over), dan is ‘t Akkoordje het 
antwoord! Zing gezellig met ons mee. Wij repeteren elke woens-
dag van 20.00 tot 22.00 uur in uw wijkcentrum Parkzicht.
Heeft u interesse neem dan contact op:
bestuur@akkoordje.nl
pr@akkoordje.nl
06-41721916, of kom op woensdagavond naar Parkzicht!

            



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 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

Viering zilveren priesterfeest pastoor Seidel

Op 5 juni 2018 is het 25 jaar geleden dat pastoor Erik Seidel, 
tot priester werd gewijd.
Met de parochie wordt het feest gevierd tijdens Wereld-
kerkdag, op zondag 3 juni. Alle koren van de parochie zullen 
samen zingen, met de koren en zanggroepen uit de andere 
culturen die onze parochie rijk is. Deze Eucharistieviering om 
10:30 u. wordt door de KRO uitgezonden op NPO2.

Aansluitend is er een korte aanbidding, een receptie en een 
veelkleurig feest van de hele gemeenschap buiten op het 
terrein rond de Jozefkerk.

De vieringen in de andere kerken komen te vervallen op die 
dag, maar zij die echt niet kunnen meevieren vanwege afstand 
of gezondheid, kunnen via de TV de hele Mis wel mee-vieren. 
U kunt dan ook om 10:15 u. een geloofsgesprek zien met 
pastoor Seidel en Leo Fijen.

Meimaand Kapel van Binderen

De meimaand is traditioneel de Ma-
ria maand. Veel gelovigen gaan op 
bedevaart naar Kevelaer, Ommel, 
Handel of andere heiligdommen.
Dich ter bij huis kunt u uiteraard ook in 
de kapel van Binderen, de Maria-bede-
vaartsplek binnen onze eigen parochie, 
terecht. Bidden, kaarsjes en vieren.

De kapel is overdag altijd open, en in 
de meimaand zijn er geen bijzondere 
vieringen of doopsels, dus u kunt altijd 
bij Maria terecht!
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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 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.bethlehemkerkhelmond.nl

Reset geloofscursus
De 5e druk van het boek RESET is 
binnen. Er zijn meer zoekers naar nieuwe 
geloofstaal dan alleen in Helmond. Het 
boek vliegt heel Nederland door.

Wat is de reset geloofscursus?
Als predikant is Corine Beeuwkes van 
Ede uitgedaagd om nieuwe geloofstaal 
te formuleren voor mensen, die met de 
oude (traditionele) taal niet meer uit de 
voeten kunnen. Die taal zegt hen niets 
meer.

Tijdens de geloofscursus biedt zij 
haar bril aan als een andere, nieuwe 
manier van kijken en lezen. Deze bril 
heeft zij zich door jarenlange studie en 
geloofsgesprekken eigen gemaakt en wil 
zij graag delen met anderen.
Wat is de betekenis van de Bijbel
verhalen en wat is waar of is het alleen 
een manier om iets uit te leggen.

Op maandag 7 mei is de laatste avond 
van de periode 2017-2018
Dit is een unieke kans om de aard van 
de cursus te proeven omdat in deze 
avond de deelnemers zeker zal worden 
gevraagd hoe zij de cursus hebben 
ervaren.
De avond begint om 20.00 uur in de 
Bethlehemkerk.

Koffie-inloop-ochtend
Elke dinsdagmorgen (ook in de zomer
periode!) houden we koffieinloop
ochtend in de Ontmoetingsruimte van 
de Bethlehemkerk van 10.0012.00u.

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!
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Van Roverscout naar Plusscout

Als je je jeugd carrière door lopen hebt 
bij scouting Paulus dan kun je vanaf 
18 jaar leiding worden bij een van 
onze jeugdspeltakken. En zoals waar
schijnlijk bekend zijn dat de bevers, 
welpen, scouts en explorers. Maar stel 
dat je daar nu eens (nog) geen zin in 
hebt, wat dan …

Dan kun je vanaf je 18 jaar lid worden 
van de roverscouts. Dit is geen echte 
jeugdspeltak meer want vanaf 18 jaar 
wordt er vanuit gegaan dat je tot de 
volwassenen behoort. En roverscout 
kun je zijn tot het jaar dat je 21 wordt. 
Dat is dan het laatste jaar dat je bij de 
roverscouts zit, daarna heb je nog de 
mogelijkheid om door te stromen naar 
de plusscouts, maar daar over lees je 
een stukje verder. Roverscouts komen 
ongeveer 1x/3 weken bij elkaar en 
kenmerkend van roverscouts is dat zij 
hun programma’s volledig zelf maken. 
Van het bedenken tot het ontwikkelen 
tot uitvoeren doen ze alles zelf. En zijn 
er zaken waarbij ze hulp nodig hebben, 
dan is er nog altijd de roverscouts 
coach. Hij of zij kan indien nodig over 
de schouders van de roverscouts mee 
kijken en evt. advies geven. Onze 
roverscoutsstam bestaat inmiddels 2 
jaar en in deze periode zijn er toch een 
aantal mooie dingen georganiseerd. Zo 
hebben ze al 2 maal hun oliebollen actie 
gehouden tegen oud en nieuw aan en 
zijn ze afgelopen maand op back to basic 
weekend geweest in Kinrooi in België. 
En vanaf dit jaar zullen ze voor de gehele 
scoutinggroep de groepsbbq op 3 juni 
gaan organiseren.

En dan wordt je 21 jaar en moet je de 
roverscouts gaan verlaten. Dan kun 

je nog steeds leiding worden bij een 
jeugdspeltak en/of je wordt plusscout. 
Plusscout kun je worden als je minimaal 
21 jaar bent en lid of leiding bent geweest 
bij een speltak of als één van je kinderen 
lid is geweest bij onze scoutinggroep. 
Plusscouts komen in principe 1x per 
maand bij elkaar op de laatste dinsdag 
van de maand. Plusscouts houden zich 
de helft van de bijeenkomsten bezig 
met onderhoud aan de blokhut of het 
terrein ervan. Hierdoor zorgen wij er 
o.a. voor dat de andere speltakken 
veilig kunnen spelen. De andere helft is 
voor eigen programma’s, zo zijn we af
∑ge lopen maand ondergronds gegaan 
in Antwerpen en hebben we daar de 
Ruien bezocht. Een niet bepaald geur
loze 2 uur durende wandeling door het 
riool van deze stad.En zoals eerder ge
zegd moeten roverscouts op hun 21 
jaar deze speltak verlaten en mogen ze 
doorstromen naar de plusscouts. En dan 
is het wel prettig als deze speltakken 
elkaar een beetje kennen. Daarom heb
ben we eind maart een gezamenlijke 
activiteit gedaan, we zijn gaan pistool/
geweer schieten bij HSV de Helm in 
Helmond. Een leuke en spannende acti
viteit met enige competitie die gewon
nen werd door een roverscout.

De plusscouts hebben in juni een twee
daag se hike op het programma staan 
van Maastricht naar Eijsden en de vol
gen de dag weer via een andere route 

terug. Hiervoor zijn de roverscouts ook 
uitgenodigd om mee te doen. We hopen 
dat we elkaar dan beter leren kennen en 
de overstap van roverscouts naar plus
scout gemakkelijk te maken.

Meer informatie over onze scouting
groep kunt u vinden op :
www.scoutingpaulus.com
www.facebook/scoutingpaulushelmond
info@scoutingpaulus.com
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Woonplezier
begint bij Broeckx makelaars

 

  
   

 

 

  
   

 

  
   

 

   

  

   

 

  
   

 

  

   

    




             
            


                   
                 
             

        

 


  


   



   

   

WoonplezieWoonplezie
   

Verkocht o.v.

Vilsterendreef 19

5709 RP He mond

v aagp js € 279.000 k.k.

Verkocht o.v.

Varennadreef 3

5709 SX He mond

v aagp js € 339.000 k.k.

Verkocht o.v.

Coendersberglaan 28

5709 MA He mond

v aagp js € 489.000 k.k.

Mooie ligging

de Kromme Geer 14

5709 ME He mond

v aagp js € 419.000 k.k.

Uitgebouwd

Malaxisbeek 8

5709 PJ He mond

v aagp js € 289.500 k.k.

Hoekwoning

Wildenborchlaan 18

5709 RR He mond

v aagp js € 259.500 k.k.

Aankoopbegeleiding

De won ngmarkt n D erdonk draa t op vo e toeren  

Momentee  hebben w j meer kopers voor won ngen dan dat er won ngen te koop staan  

H erdoor bege e den w j ook d verse kand daten b j de de aankoop van hun n euwe won ng n D erdonk  

W t u doorgroe en b nnen de w jk maar weet u n et waar u moet beg nnen? 

Neem dan gerust contact met m j op  

k kom graag vr jb jvend b j u op de koff e om de moge jkheden met betrekk ng tot het aankopen van uw 
n euwe won ng te bespreken

Uw w jkspec a st 


Alwin Greefkes

06 547 90 222

www.woonplezier.nl

Tel.: 0492 549 055

V nd ons ook opalwin@woonplezier.nl

            


