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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
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:

Helmond

Haverveld Dierdonk



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
DIERDONK informatie: Edwin Augustijn
Wilgenroosbeek 13,
Edwin@OSDierdonk.nl
Informatie:
tafeltennis.dierdonk@yahoo.it

Telefoonnummers
Alg. Politienummer
(0900-8844
Wijkagent
(0900-8844
mail: monique.van.lierop@politie.nl
henry.van.dongen@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
(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
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Een vogelhuisje en meer...
Een vogelhuisje, en dan nog een en nog
een, Dierdonk hangt er ineens mee vol.
Een groene, als je vanaf de Bakelsedijk
Dierdonk binnen komt rijden, dan zie je
een blauwe en een rode. Ineens zijn ze
er, zonder vooraankondiging. Hebben
we in Dierdonk een huisjesmelker zitten?
Eigenlijk een mooie opdracht voor onze
geheimagent PD7 om hier achteraan te
gaan om te achterhalen waar ze vandaan
komen.
Op zich zijn de huisjes prachtig en hoeven de kraaien niet meer in de overstek
van mijn dakkapel hun nest te bouwen.
Slimme vogels zijn het die, als je aan de
rechterkant hun nest hebt weggehaald
en de natuurlijke ingang van het overstek
hebt dicht gepurd, het jaar daarna voor
de linkerkant kiezen. Ook deze is nu dicht
gepurd, dus moeten ze op zoek naar een
alternatief, en dat wordt hen geboden,
althans als ze er gebruik van gaan maken,
want er zijn immers nog dakkappelen genoeg in Dierdonk.
In zo een vogelhuisje zitten de vogels ook
gewoon droog als het regent, want dat
doet het natuurlijk ook in Dierdonk, en
niet alleen water maar ook lintjes. Onze
geheim agent is op het spoor gekomen,
van mijn lintje. Niet alleen ik, maar ook
andere inwoners van Dierdonk of mensen
die toch veel met Dierdonk te doen hebben, mochten een lintje ontvangen.
Zo een vogelhuisje is natuurlijk niet groot
genoeg voor een jeugd-disco, een disco
die dreigt te verdwijnen als er geen nieuwe mensen opstaan om de organisatie
in de hand te nemen. Voor dit seizoen is
de laatste Jeugd-Disco op vrijdag 15 juni
met als thema BEACH, laat dit voor onze
jeugd niet de laatste zijn, anders is een
vogelhuisje voortaan wel groot genoeg.
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Nog zo een vogelhuisje is Parkzicht, want
vogels zingen. Op 6 juni kunt u komen
voorzingen in Parkzicht en op 20 juni
kunt u meezingen met de leeuweriken
van ’t Akkoordje. Zo zie je maar in een
vogelhuisje zit ook muziek.
Vogelhuisjes trekken ook vreemde vogels aan. Op vreemde vogels lette ook
de wijkagent van Dierdonk. We hadden
al enkele maanden haar rubriek gemist.
In deze Gazet neemt ze afscheid van
Dierdonk en zullen we de wijkagent(en)
voortaan moeten delen met de Rijpelberg. De volgende Gazet verschijnt rond 6
juli, net voor de vakantieuittocht. Met dit
vooruitzicht zou ik zeggen geef vreemde
vogels geen kans in uw (vogel)huis, want
voor u het weet is uw huis net zo leeg als
een vogelhuisje.
De vogelhuisjes, zijn misschien ook aardig
voor de prijspuzzel, misschien vragen we
in de volgende puzzel wel hoeveel er hangen in Dierdonk tenminste als we nog een
prijspuzzel doen. Misschien heeft onze
geheimagent hierop het antwoord dan al
gevonden met zijn speurtocht van waar
en hoe deze huisjes nu in Dierdonk komen. Een tip, op de achterpagina staan al
de vragen, “waar hangt deze?”, en” wat
kost hij?”.
Laten we in ieder geval hopen dat er
met de vogelhuisjes gebeurd wat er van
verwacht wordt, en voor nu weer veel
leesplezier met deze Gazet.
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Alles voor een stralende tuin!

Wij helpen u graag!
Uw installateur voor :

Biezenweg 2a Beek & Donk

7 minuten van Dierdonk!

Cv ketel

Onderhoud en storing

Waterontharder

Vloerverwarming

Hybride warmtepomp

Sanitair

Badkamers

Tegels

Horstlandenpark 4 5709 MB Helmond

Dierdonk

0492-386100

www.tuincentrumdebiezen.nl

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

06-13428098

www.apverhuur.nl
C

"ALLES VOOR EEN COMPLEET FEEST TEGEN ZEER SCHERPE PRIJZEN"

Zomaar een greep uit ons grote assortiment……
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Konings

voor Verf en Behang
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.

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

KLEDINGREPARATIE
Ger van Hout
Gediplomeerd
coupeuse/costumière
Nieuwveld 88 Helmond
tel. 0492-533074
mob. 06-22773192
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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!

SUPER AANBIEDING

Al meer dan 90 jaar uw
vertrouwde witgoedspecialist

INBOUW
VAATWASSER

• energieklasse A+
• volledig geïntegreerd
• 5 programma’s
• resttijdindicatie en
startuitstel
• aquastop
• Infolight
• 46 dB
• SMV45AX00N

829.-

579.euro

A+

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

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!

Open Werkplaats

Verse asperges,
ook geschild en verpakt
aardbeien en eieren
di-za winkel 9.00 uur tot 17.00 uur.

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

Run jouw bedrijf vanuit onze werkplaats
Kijk op www.manuforti.nl of bel 06-44277286

ma-zo versautomaat 8.00 uur tot 22.00 uur.

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

Helmond Stad in Beweging
Dit is de slogan van het nieuwe
coalitieakkoord Gemeente Helmond
2018-2022. 50plus is niet opgenomen
in de nieuwe coalitie ondanks de toch
duidelijke winst van 3 zetels er werd
een partij gekozen met een verlies
van 4 zetels voor ons onbegrijpelijk.
Het spreekwoord zegt het al “Paarden
die de haver verdienen, krijgen ze
niet”. Men vraagt zich af waarom de
Helmonders niet gaan stemmen, ik denk dat dit een van de
redenen is, de kiezer wordt gewoon weg gezet er wordt niet
geluisterd naar wat de kiezer graag zou willen.

Kindvriendelijke Stad, Gezonde Stad, Bewegende Stad, Veilige
Stad, Bereikbare Stad, Goede Woonstad, Culturele Stad,
Evenementen Stad en als laatste Goed Bestuurde Stad.

Het zal een hele uitdaging worden voor het college van
burgemeester en wethouders en de gemeenteraad om alle
zaken in het coalitieakkoord waar te maken. Dit zijn de punten
uit het coalitieakkoord die opgenomen zijn; Inclusieve Stad,

Jan van Aert,
Raadslid 50Plus

Aan 50plus zal het niet liggen wij stellen ons constructief op,
kritisch waar nodig en constructief bij goede voorstellen. Wij
zullen zeker onze inbreng hebben binnen het ouderenbeleid
daarbij zullen we de jongeren binnen onze gemeente zeker
niet te vergeten. We gaan nu hard aan de slag voor onze
mooie stad Helmond 50plus gaat de uitdaging aan U hoort
van ons. Langs deze weg wil alle mensen bedanken die een
stem uitgebracht hebben op 50plus partij en in het bijzonder
op mij persoonlijk.

Helmond, stad in beweging: groenere,
socialere stad met meer werkgelegenheid
Met gepaste trots is op 18 mei het
nieuwe coalitieakkoord van de
gemeente Helmond gepresenteerd.
Samen met GroenLinks, SP, VVD &
Lokaal sterk gaat D66 de komende
jaren de koers van Helmond bepalen.
Ik ben erg trots op deze coalitie en de
nieuwe koers voor Helmond. Als D66
herkennen wij ons in de progressieve,
duurzame en inclusieve koers die
wordt gevaren. Zo gaan we de komende jaren fors investeren
in duurzaamheid, blijft de Brouwhuisse Heide behouden, gaan
we (generatie)armoede tegen, hebben we extra aandacht
voor starters en het MKB, gaan we voor een levendige stad
met extra geld voor evenementen, zetten we in op een sociale
inclusieve stad voor iedereen en investeren we in alle wijken.
Gezondheid krijgt hoge prioriteit, net als het tegengaan van
de stankproblematiek. Graag brengen wij Helmond, samen
met de inwoners en andere partijen, vooruit.
Het nieuwe stadsbestuur gaat miljoenen steken in
verduurzaming
en
vergroening,
armoedebestrijding,
kindontwikkeling en het bevorderen van een gezonde
leefstijl. Ook de werkgelegenheid wordt niet uit het oog
verloren: ten zuiden van het huidige industrieterrein BZOB
en in Varenschut-Noord komt ruimte voor nieuwe bedrijven.
Het BZOB-bos, waar veel over te doen is geweest, kan
hierdoor behouden blijven. Daarnaast wordt het budget voor
evenementen in de stad verdrievoudigd tot 450.000 euro
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per jaar. Voor het stimuleren van ondernemerschap in het
centrum komt eenmalig 500.000 euro beschikbaar. En ook
voor bereikbaarheid wordt extra geld uitgetrokken, met name
voor (snelle) fietsverbindingen. Hier trekken we 1,6 miljoen
voor uit. De N279 maken we toekomstbestendig. Daarvoor
trekken we € 3,5 miljoen uit voor flankerende maatregelen
(geluidsmaatregelen en verbetering van de leefbaarheid). Dit
bedrag is ook bestemd voor natuurontwikkeling rondom de
N279. Veel ligt echter nog open; samen met de oppositie en
alle maatschappelijke partijen gaan we dit verder invulling
geven.
Gaby van den Waardenburg wordt onze wethouder met de
portefeuille Stedelijke Ontwikkeling, Wonen en Regionale
Samenwerking (en wijkwethouder Dierdonk). Hiermee
kiest D66 voor vernieuwing, verjonging en kwaliteit. Gaby
is, ondanks haar jonge leeftijd, geen nieuw gezicht, want
zij is al sinds 2012 actief als raadslid voor D66 en afgelopen
gemeenteraadsverkiezingen als lijsttrekker de aanvoerder van
de partij. In het verleden was Gaby werkzaam als advocaat
bij een groot advocatenkantoor en afgelopen jaren heeft zij
gewerkt als jurist en bestuursondersteuner bij de gemeente
Utrecht. Door haar opleiding, werkervaring en inzet als
raadslid is deze portefeuille haar op het lijf geschreven.
U kunt Gaby en mij altijd benaderen als u vragen heeft. Graag
brengen wij Helmond samen met u verder vooruit!
Jochem van den Bogaard, Raadslid D66
jochemvdbogaard@live.nl
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Elke week een nieuwe (foto)uitdaging !

Hallo allemaal! Mijn naam is Stefan en
ben nog niet zo heel lang lid van deze
leuke gezellige fotoclub. Ik fotografeer
sinds 2008 toen ik mijn eerste digitale
spiegelreflexcamera kocht.
Na vele jaren er maar weinig mee ge
daan te hebben, is daar verandering
in gekomen na de geboorte van mijn
twee zoontjes. Omdat ik er steeds meer
mee ging doen, vond ik het ook steeds
leuker worden. Alleen waren de foto’s
vaak alleen maar “leuke kiekjes” en
allesbehalve echt mooie foto’s zoals je
die wel eens ziet. Sinds een jaar of twee
ben ik er pas echt actief mee bezig. En
ik zie aan mijn foto’s dat ze ook steeds
beter worden. Hier geldt dus zeker de
regel “practice makes perfect”; hoe
meer je ergens mee bezig bent, hoe
beter je wordt!
Met dat idee in mijn achterhoofd leek
het me een leuk idee om mezelf een
fotografische uitdaging te geven en wel
in de vorm van een wekelijkse foto
challenge! Dit houdt in dat ik elke week
een onderwerp heb waar ik vervolgens
een foto van moet maken.
Om het ook voor mezelf spannend te
houden en om het leuk te maken voor
andere mensen, heb ik er mijn eigen
draai aan gegeven: Ik heb een facebook
groep aangemaakt waarop ik iedere
maandag drie onderwerpen plaats,
waarop gestemd kan worden. Op vrijdag
kijk ik dan welk onderwerp de meeste
stemmen heeft gekregen. Hiermee ga
ik dan aan de slag en probeer ik uiterlijk
op zondag avond de foto hiervan te
plaatsen. Om een idee te krijgen wat de
onderwerpen kunnen zijn, wil ik graag
een paar foto’s laten zien die er voor mij
persoonlijk uit springen.
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De eerste foto die ik wil laten zien is
tevens gemaakt tijdens een clubuitje
van de fotoclub. Het onderwerp was de
fotoclub was “auto fotografie”. We zijn
die zaterdag ochtend naar Eindhoven
gereden om op het oude Strijp-S terrein
wat leuke plaatjes te schieten. De setting
van dit hele terrein doet wat industrieel
aan en vormde een geweldige locatie
voor deze shoot.
Voor de tweede foto was de opdracht
om iets te doen met “Schaduw”. Dit vond
ik zelf een erg leuk onderwerp. Hierbij
wilde ik niet met een standaard foto te
komen waarbij ik iemands schaduw op
de foto zou zetten. Uiteindelijk is daar
een hele leuke foto uit gekomen waarbij
je zowel de schaduw als onderwerp
hebt en tevens een soort van optische
illusie. Door met de belichting te spelen
kreeg je een hele mooie schaduw op de
bladzijden van het boek en omdat de
bladzijden wat bol stonden kreeg je er
een heel mooi hartjesvorm in te zien.
Bij de derde foto was het onderwerp
“Birds in Flight”. Op de foto is een
Europese Oehoe te zien die rakelings
over het water scheert. Deze foto
sprong er voor mij tussen uit omdat
ten eerste de uil haarscherp in beeld is,
maar ook het opspattende water door
zijn vleugeltoppen en de reflectie maken
dit voor mij tot een perfect plaatje.
Voor de vierde foto heb ik een wat

oudere foto gebruikt. Het onderwerp
was “Split-toning” waarbij het de be
doeling is om ofwel de hooglichten of
wel de schaduwpartijen een andere tint
te geven. Bij deze foto heb ik gekozen
om de schaduwpartijen een wat meer
magenta-tint te geven zodat de foto er
een beetje vintage uit gaat zien.
Bij de laatste foto staat mijn oudste zoon
op de foto. De opdracht voor die week
was “from below”. Het grappige aan
deze foto was dat ik voor de opdracht
eigenlijk heel iets anders in mijn hoofd
had, tot we tijdens een gezinsuitje deze
klimwand tegen kwamen. Tom wilde
graag gaan klimmen en na even wat
instructies ingefluisterd te hebben was
deze foto opdracht ook weer geslaagd.
Mocht je benieuwd zijn naar alle foto’s
die ik tot nu toe heb gemaakt, of lijkt het
je leuk om zelf je stem uit te brengen,
neem dan gerust eens een kijkje op mijn
pagina My World in Pixels:
https://www.facebook.com/groups/
548070722197276/
Stefan van Rozendaal
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Moetniks Mededelingen:
Jeu de Boules (Petanquen) elke woensdag tot en met de
bouwvakvakantie, omdat de totale Promenade vernieuwd
wordt. Na de bouwvakvakantie kan het zijn dat vanaf die tijd
de banen voorlopig niet te bespelen zijn. Koersbal in Parkzicht
gaat elke woensdag gewoon door.
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?

Avondwandeling op dinsdag 26 juni

We zijn bij de langste dag aanbeland en we kunnen na
het avondeten nog van alles buiten ondernemen. Om te
genieten van de mooie natuur en het late licht willen we een
avondwandeling organiseren. We starten om 19.30 uur bij
Parkzicht.
We zijn heel blij dat de BAKELSE BEEMDEN opnieuw
toegankelijk zijn en we gaan daar dankbaar gebruik van

maken. Na afloop willen we met alle meelopers naar een
terras in Dierdonk voor koffie, ijsje of een wijntje. Loopt u ook
mee?
Voor deelname aanmelden tel. 0492-512516 tot 21 juni.

Excursie dinsdag 19 juni 2018 om 10.00 uur

Het heeft op zich laten wachten, maar nu kunnen we dan
toch terecht bij de nonnen van het Heilig Bloedklooster in
Aarle-Rixtel. We zorgen allemaal dat we om 9.50 uur op de
Kloosterdreef 8, in Aarle-Rixtel aanwezig zijn. In Herberg de
Brabantse Kluis zullen we koffie met gebak nuttigen. Daarna
zal zuster Madeleine ons een rondleiding in het klooster plus
in het daar gevestigde museum geven. Deze ochtend kost
€ 5,- per persoon.
Op te geven uiterlijk 13 juni d.m.v. een gesloten enveloppe
voorzien van naam, tel. nr. en geld in de brievenbus van
Jeanne de Jong, Rhulenhofweide 10, tel. 512516.
Deze excursie kent een maximaal aantal deelnemers van 30.
Dus vol is vol.

Dierdonk 25 jaar: Tussen Kunst & Quizien
Lees hier alles over de voortgang van de organisatie van het
evenement ter gelegenheid van 25 jaar Dierdonk. Noteer
9 september in de agenda en kom genieten tijdens Tussen
Kunst & Quizien.

Onthulling kunstwerk

Samen met de DierdonkDagen

Vragen en/of opmerkingen

De oplettende lezer had het al door. Tussen Kunst & Quizien is
op de zondag van de DierdonkDagen. Dat is geen toeval maar
bewust gepland. De Stichting DierdonkDagen zet een grote
tent op De Kromme Geer en wij zochten een tent als startpunt
van ons evenement. Door de samenwerking te zoeken, wordt
de tent nog beter benut en zijn meteen de horeca, toiletten
en EHBO geregeld.

Waar nog meer?

De tent aan De Kromme Geer wordt ‘gekoppeld’ aan de tenten
en kramen die op het veld van de Korte Geer komen. Het gaat
om kramen van kunstenaars en originele foodproducten. De
route loopt dus van de Kromme Geer over de brug naar de
Korte Geer. De bewoners van de Korte Geer worden binnenkort
uitgenodigd voor een informatie-avond over de plannen.
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Op 9 september wordt ook een speciaal voor dit jubileum
vervaardigd kunstwerk onthuld. Dat zal het startsein zijn van
Tussen Kunst & Quizien dat van 12.00 uur tot 17.00 uur duurt.
U kunt ons bereiken door een mail te sturen naar
secretariaatwijkvereniging@dierdonk.nl.
Vragen
en
opmerkingen zijn welkom.
Bert Valentijn, Niek de Jongh, Jan van Duren en Gerard
Bosmans
Bert Valentijn,
Niek de Jongh,
Jan van Duren, Gerard
Bosmans
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Jeugddisco vrijdag 15 juni
De allerlaatste disco van dit schooljaar alweer !
Beachthema !
In Parkzicht van 19.00 tot 21.30 !
Voor kinderen van groep 4 t/m 8, maar…… omdat het de
laatste disco van het schooljaar is, mogen kinderen van
groep 3 ook alvast een kijkje komen nemen !

Omdat zowel de organisatie als veel vrijwilligers gaan
stoppen, zijn nieuwe vrijwilligers altijd welkom! Het is
zonde als de disco geen doorgang meer kan vinden. Het
kost je weinig tijd en is erg leuk om te doen !!
Graag tot 15 juni !

Johan, Monique, Astrid en Ingrid

Openingstijden winkel:
Ma - vrij 8.00u - 19.00u
Za en zo 8.00u - 18.00u
Bakelseweg 25
5735 SC Aarle-Rixtel

Verse asperges
ook vers geschild
Eigen gemaakte aspergesoep

(einde Scheepstal linksaf,
na 300 mtr aan rechtse kant)
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Glasvezel in Helmond
Graag informeren wij u over het glasvezelproject van
gemeente Helmond dat tussen september 2018 en 2021
wordt uitgevoerd in Helmond. Wij hopen dat u hiermee
eventuele vragen vanuit inwoners kunt beantwoorden. Ook
vernemen wij het graag als u veel vragen krijgt en/of u een
persoonlijke toelichting of meer informatie wenst.

Over het glasvezelproject

Glasvezel is de modernste, snelste en meest energiezuinige
aansluiting voor internet, televisie, telefonie en overige
digitale diensten. Gemeente Helmond ziet glasvezel als een
nutsvoorziening zoals bijvoorbeeld riolering. Iedereen moet
gebruik kunnen maken van snel internet en tegen betaalbare
prijzen. Ook wil de gemeente dankzij het glasvezelnetwerk
de hoge ambities waarmaken om een sociale, duurzaam
gezonde, bereikbare en aantrekkelijke stad te zijn. Denk aan
digitale zorg, onderwijs op afstand en digitalisering van de
openbare ruimte.

Hoe werkt het?

1. Gemeente Helmond legt in samenwerking met een
commerciële partij tussen september 2018 en 2021 een
glasvezelnetwerk aan in de straten waar nog géén glasvezel
ligt. Dit gebeurt per wijk, inclusief het buitengebied. Ook
gemeenschapsaccommodaties krijgen een glasvezelaan
sluiting en er komt gratis WIFI in de openbare ruimte.
-	 Als een wijk aan de beurt is, wordt dit breed
gecommuniceerd met de wijkbewoners onder andere via
informatieavonden.
-	 Huiseigenaren kiezen zelf of ze direct en gratis aangesloten
willen worden op het glasvezelnetwerk. Liever later? Dan
zijn de aansluitkosten voor eigen rekening.

-	 Voor huurders worden gesprekken gevoerd met de
woningcorporaties.
2. In de delen van de stad waar al een glasvezelnetwerk in de
straat ligt, gaat de gemeente géén tweede glasvezelnetwerk
aanleggen en worden geen huisaansluitingen gelegd. De
gemeente gaat in gesprek met de leveranciers KPN en
Breedband Helmond om de netwerken te laten aansluiten
op het gemeentelijke netwerk.
Meer informatie
Meer informatie is te vinden op www.helmond.nl/glasvezel
Kijktip: kort promotiefilmpje van de gemeente over het
glasvezelproject.
Heeft u verder nog vragen of opmerkingen of wensen? Dan
horen wij het graag. U kunt hier voor contact opnemen me
Tessa van Beurden, tessa.van.beurden@helmond.nl. Lijkt het
u interessant om dit bericht te delen via uw kanalen? Graag!
Als we hiervoor nog iets kunnen betekenen, horen we het ook
graag.
Dank voor uw aandacht.
Met vriendelijke groet,
Tessa van Beurden
Communicatieadviseur Glasvezel in Helmond
Postbus 950, 5700 AZ Helmond
Weg op den Heuvel 35, 5701 NV Helmond

G asvezel aanwez g

PS Goed om te weten: graafwerkzaamheden in Helmond
Gas- en waterleidingen, rioolbuizen, koperkabels en straks
ook glasvezel voor internet, telefoon en televisie. Het ligt
allemaal onder de grond en heeft regelmatig onderhoud
nodig. Op dit moment wordt op verschillende plaatsen in
Helmond gewerkt dat los staat van het glasvezelproject van
de gemeente:

Supersnel veilig en
betaalbaar internet

Aanleg glasvezel voorjaar 2018

Ruime keuze in tv
telefonie en internet

Klaar voor de toekomst

Gratis aansluiting

Aanleg glasvezel door gemeente
medio 2018 2021

Een open netwerk

-	 het vervangen of aanleggen van het riool door de gemeente
Helmond;
-	 renovaties van oude water- en gasleidingen door Brabant
Water en Enexis;
-	 werkzaamheden aan het kabelnetwerk door KPN;
-	 aanleg van glasvezel bij basisscholen en in Stiphout door
Breedband Helmond.
Hebt u vragen hierover? Stel ze dan aan de desbetreffende
organisatie. Op http://live.andes.nl/helmond vind je een
overzicht van de werkzaamheden van de gemeente.

Gazet juni 2018

Gratis wifi in
openbare ruimte

GRA
TIS

€

Géén winstoogmerk &
concurrerende tarieven

Meer weten? www.helmond.nl/glasvezel

11

Nieuw huis
gezien?

Oriënteren kost niets!

Bel of app
Michael:
(06) 513 733 09

Het aanmelden van nieuwe leerlingen

Het aanmelden van nieuwe leerlingen
op BS Dierdonk.
De inschrijving van een leerling is het
eerste contact tussen ouder(s) en
school, wij vinden dat een belangrijk
moment. Gedurende het schooljaar ont
vangen we regelmatig vragen over de
gang van zaken rondom de aanmelding
van nieuwe leerlingen. Het lijkt ons goed
om via de Gazet wat meer informatie te
geven over deze aanmeldingen.
Voor wat betreft de aanmelding van
een nieuwe leerling op Basisschool
Dierdonk, kunnen we het volgende toe
lichten: Hoe eerder u uw kind(-eren)
aan
meldt, des te beter kunnen wij
rekening houden met de komst van uw
kind(eren). Vanaf 1 jaar kunt u uw kind
al aanmelden.
Het verloop
-	Na een eerste aanmelding (tele
fonisch, via de website, of per mail)
ontvangen de ouders/verzorgers een
inschrijfformulier en een schoolgids.
- Als u het inschrijfformulier retour
neert, worden de gegevens verwerkt
in onze leerlingenadministratie.
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-	Ongeveer een half jaar
voordat uw kind 4 jaar
wordt, wordt u uitgenodigd
voor een ouder-informatie
ochtend, inclusief een
rondleiding door de school
en een bezoek aan een
(kleuter)klas.
-	 U ontvangt een uitnodiging
voor een individueel intake
gesprek met de (adjunct-)
directeur. Een paar weken
voordat uw kind 4 jaar wordt, mag
hij/zij op school vijf dagdelen komen
kennismaken.
Voor de verdere informatie verwijzen
wij u graag naar onze website
www.dierdonkschool.nl. Hier vindt u
ook onze schoolgids, waarin op blz.
26 en 27 meer verteld wordt over de
aanmelding. Mocht u na het lezen
hiervan nog vragen hebben, dan staan
wij u graag te woord.
Basisschool Dierdonk,
Nijendaldreef 1, 5709 RK Helmond
Tel. 0492-512021
e-mail dierdonk@dierdonkschool.nl
Nieuws uit de groepen 1/2:
Lekker naar buiten!
Joepie, het mooie weer is gekomen. We
gaan met de kleuters veel naar buiten,
samen spelen en ontdekken, en we
krijgen er maar

geen genoeg van!
Gelukkig komen er nog heel veel mooie
dagen aan. Wie een keertje langs de
school loopt zal zelf zien hoe fijn het op
de schoolpleinen is!
Koningsspelen
Op vrijdag 20 april vonden de
Koningsspelen plaats. Alle kinderen
van de school zijn bezig geweest met
allerhande sportieve activiteiten. Op
de velden van Helmondia stonden
tientallen spellen klaar voor de groepen
5 t/m 8. De groepen 3 en 4 speelden en
sportten bij de Bereboot en de groepen
1/2 hadden activiteiten rondom school.
Met hulp van een groot aantal ouders
en stagiaires (en het heerlijke zonnetje)
werd deze dag wederom een groot
succes.
De spelletjes rondom de school vielen
bij de kleutergroepen goed in de smaak.
Voor de kleuters was het springkussen
toch wel favoriet. Groep 1/2 werd zelfs
op de foto gezet door het Eindhovens
Dagblad.
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Het laastste stuk van onze wijkagent
Mijn twitter account @brigadierdonk
en het Instagram account gaan ermee
stoppen. Monique en Henry hebben
geen Instagram account.
Monique is te bereiken middels e-mail:
monique.van.lierop@politie.nl
Twitter		
: @brigadierRIJPEL
Henry is te bereiken middels e-mail:
henry.van.dongen@politie.nl
Twitter		
: @Brigadierrypel2

Beste wijkbewoner,
Als jullie dit lezen ben ik als wijkagent
gestopt. Na een jaar werkzaam te zijn
geweest als wijkagent kwam ik tot de
conclusie dat deze functie binnen het
mooie politievak, niet voor mij is weg
gelegd.
De wijk werd op 14 mei overgenomen
door Monique van Lierop en Henry
van Dongen. Beiden al jaren werkzaam

in de wijk de Rijpel in Helmond. Hun
combineren hun werkzaamheden van
de Rijpel met Dierdonk. Gezien hun
werkzaamheden zullen ze geen stukken
gaan schrijven voor het Gazet.
Wilt u op de hoogte blijven van moge
lijke zaken die spelen in Dierdonk? Dan
kunt u Monique en Henry volgen op
Twitter.

Wilt u telefonisch contact met Monique
of Henry, kunt u bellen naar 0900-8844.
Blijf de verdachten situaties aan elkaar
doorgeven middels de buurtapp. Blijf zo
alert als jullie zijn, daarmee voorkomen
jullie veel misdrijven in de wijk.
Het gaat jullie alle goed en wie weet tot
ziens!!
Maizie Beckschebe

Met LEV: elkaar zien staan
Het is in korte tijd een gevleugelde
uitspraak geworden: “Dat vinden wij
niet raar, dat vinden wij alleen maar
heel bijzonder”. Een opmerking van
juf Ank uit de Luizenmoeder over een
meisje met twee papa’s. Van nature
zijn we geneigd om iets dat we niet
kennen raar te vinden en af te wijzen.
Jammer, want dat ontneemt je de kans
om nieuwe ervaringen op te doen en
mensen te leren kennen die misschien
wel heel leuk zijn!
Ga maar eens huis voor huis na wie er
bij je in de straat wonen. Ken je alle
buren? Wie spreekt je aan en bij wie
heb je eerder de neiging om snel door
te lopen? Hoe komt dat? Als je bij jezelf
nagaat waarom je dat gevoel hebt, kom
je er vaak achter dat het alleen maar
jouw idee is dat de ander geen fijn
persoon is. Maar heb je hem of haar ook
de kans gegeven om iets anders te laten
zien? Zou het kunnen dat hij de taal niet
zo goed spreekt, of gewoon verlegen is,
of het moeilijk heeft?
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Als wijkteam zien we dat elkaar
begrijpen begint met elkaar zien staan!
Daarom nodig ik u van harte uit om
gewoon eens te beginnen met elkaar
groeten. Je krijgt er veel voor terug;
een glimlach, een praatje, een aanbod
om de heg te snoeien, een uitnodiging
voor een kop koffie. Wie weet hoe fijn
uw straat of buurt ervan wordt; veel
plezier!
Lindi Jansen, met een hartelijke groet
van wijkteam Noord

Voor contact en vragen:
Telefonisch bereikbaar maandag t/m
vrijdag van 9.00 - 17.00 uur
Telefoon : 0492 59 89 88
E-mail : sociaalteamnoord@levgroep.nl
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Koninklijke onderscheidingen in Dierdonk
Op 27 maart tijdens de raadsvergadering is Angelique Raaijmakers opgenomen
in de orde van Oranje Nassau.
Angelique heeft sinds ze in Dierdonk woont ook medewerking verleend aan de
maandelijkse politieke column van de Gazet. Mevrouw Raaijmakers-van de Pol
werd voor haar inzet in de raad gedurende drie periodes benoemd tot lid in de
Orde van Oranje Nassau. In de periode 2006-2010 heeft mevrouw Raaijmakersvan de Pol namens het CDA deel uitgemaakt van de gemeenteraad van Helmond.
In de periode 2010-2014 was ze eveneens gemeenteraadslid namens het CDA en
lid van diverse commissies. Dit gold ook voor de periode 2014-2018. In totaal heeft mevrouw
Raaijmakers namens het CDA 12 jaar deel uitgemaakt van de Helmondse gemeenteraad

Op 26 april is Frank Smits opgenomen in de orde van Oranje Nassau.
Frank is sinds 1975 lid van Carnavalsvereniging De Rampetampers. Hij is een groot
regeltalent met een enorm netwerk. Dit netwerk zette hij in voor het regelen van
materialen voor de Carnavalswagen en het versieren van de zaal. Hij verzorgde
broodmaaltijden en kookte op carnavalszaterdag voor de hele vereniging erwtensoep.
Tevens was hij een Prins. In 1996 trad Frank Smits toe tot het bestuur in de rol van
secretaris. Naast deze rol is hij verantwoordelijk voor publiciteit en reclame. Toen de
Rampetampers in 2000 de Gaviolizaal verlieten, is mede door zijn inzet een nieuwe
locatie in Dierdonk gevonden. Hij ontpopte zich als de drijvende kracht achter het
Dierdonkcarnaval.
Daarnaast is Frank Smits sinds 2004 vrijwilliger bij Wijkvereniging Dierdonk en de drijvende kracht
bij de redactie van wijkblad Gazet. Tevens speelde hij een grote rol bij de organisatie van twee
grote wijkfeesten: in 2009 het 10-jarig bestaan en in 2010 Bruisend Dierdonk.
Als lid van het Duitse Schützenbatallion in Blomberg heeft hij uitwisselingen geregeld tussen Het Catharinagilde en
Het Falkenrott o.a. bij het landjuweel in 2001 en de Kringgildedag in Aarle-Rixtel in 2011. Alhoewel hij geen lid is van het
Catharinagilde is hij daar een graag geziene gast en ook daar doet men nimmer vergeefs een beroep op hem als er drukwerk
ontworpen moet worden. Voor de Stichting Draaiorgels Helmond is hij Penningmeester, Webmaster, Coördinator optredens,
PR, ontwerper van posters en flyers, regelt licht, geluid en lichtbeelden bij optredens
Op 26 april is Diny van Hoof-van der Laar opgenomen in de orde van Oranje
Nassau. Diny is sinds 1977 als vrijwilligster intensief betrokken bij de
parochie H. Lambertus. Zo is zij pastoraal assistente, lector en verzorgt zij
de eucharistievieringen in diverse verpleeg-/verzorgingshuizen. Daarnaast
verzorgt zij vanuit de parochie taallessen aan vluchtelingen.
Verder was / is Diny van Hoof-van der Laar
• Vanaf 2005 tot heden pastoraal assistente Pannehoeve
• Vanaf 2007 tot heden pastoraal assistente De Eeuwsels.
• Vanaf 2009 tot heden pastoraal assistente De Moeraseik.
• Vanaf 2012 tot heden coördinatrice collectanten Nierstichting Helmond/Dierdonk.
• Na het behalen van het certificaat ’Jeugd Sportbegeleidster’ in 1970 was zij ruim 10 jaar als
jeugdsportbegeleidster actief binnen de Helmondse Badminton Bond (HBB)
Alhoewel Twan en Anja Spierings niet in Dierdonk
wonen hebben zij door
middel van de Helmondse
Liederentafel ´t Akkoordje een
aardige band opgebouwd met
de wijk Dierdonk. Dit geld ook
voor Johan Kuijpers, lid van
‘t Akkoordje en Vrijwilliger in
Parkzicht. Ook zij zijn op 26
april opgenomen in de Orde
van Oranje Nassau.
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Jasper kookt voor vaderdag
Mamma en Jasper hebben zaterdag
boodschappen
gedaan
bij
de
supermarkt. Mamma haalt de geraspte
kaas uit de tas en legt deze in de
koelkast. De boodschappentas wordt
lekker verstopt. Jasper gaat met mamma
op Vaderdag koken voor pappa.
Op Vaderdag zelf geeft Jasper bij het
Vaderdag ontbijt pappa een kaart.
In de kaart staat dat het pappa vanaf
nu verboden is om op Vaderdag in de
keuken te komen.
Mamma heeft de boodschappentas
tevoorschijn gehaald en op de
keukentafel gezet. Jasper pakt er een
pak spaghetti uit. Daarna tomaten, een
prei, en een pot tomatensaus. Mamma
haalt het zakje met geraspte kaas uit de
koelkast.
Pappa komt de keuken binnen en ziet
alle boodschappen op tafel liggen. ‘Oh,
wat lekker allemaal. Jullie gaan zeker
spaghetti maken met tomatensaus,’
zegt pappa. ‘Je mag hier helemaal niet
komen dat weet je toch, dat staat toch
in de kaart die je van Jasper gekregen
hebt, zegt mamma. Pappa lacht en zegt:
’Ik ga weer gauw weg.’
‘Ik ga de tomaten wassen en de
prei,’ zegt mamma. ‘Wat moet ik dan
doen?’ vraagt Jasper. ‘Jij mag straks de
gewassen tomaten en prei in stukjes
snijden,’ zegt mamma. Jasper pakt een
grote snijplank uit een keukenkastje.
En een mes uit de keukenlade. Mamma
legt de gewassen tomaten en de prei bij
Jasper op de tafel. ‘Je hebt nog een paar
bakjes nodig om de gesneden tomaten
en prei in te doen,’ zegt mamma.
Ze pakt de bakjes uit de kast en zet ze
bij Jasper neer. Jasper is al ijverig de
tomaten aan het snijden. Mamma heeft
inmiddels gehakt voor de saus op een
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bord op het aanrecht gezet. En er staat
een grote pan water op het fornuis.
Daar moet straks de spaghetti in. ‘Gaat
het goed Jasper? Pas op dat je niet in
je vingers snijdt,’ zegt mamma. ‘Ik heb
de tomaten al gesneden,’ zegt Jasper.
Mamma kijkt goedkeurend naar het
plastic bakje met de stukjes tomaat.
Nu moet Jasper nog de prei in reepjes
snijden. Mamma heeft de hapjespan
ook op het fornuis gezet. ‘Ik ga even een
zakdoek pakken,’ zegt mamma en loopt
de keuken uit. De poes Moortje glipt de
keuken binnen.
Jasper is zo druk bezig dat hij niet ziet
dat Moortje op het aanrecht springt.
Moortje likt en eet van het gehakt
voor de saus. Mamma komt de keuken
binnen en ziet Moortje op het aanrecht
zijn buikje vol eten met gehakt. ‘Moortje
ga onmiddellijk van het aanrecht af!’
roept mamma. Moortje schrikt, springt
van het aanrecht af en vlucht de keuken
uit.
Jasper is ook geschrokken en snijdt
bijna in zijn vingers. Jasper kijkt van
mamma naar het aanrecht. Kruimels
gehakt liggen overal verspreid. ‘Ik heb
Moortje helemaal niet gezien,’ stamelt
Jasper. ‘Jij kan er niets aan doen. Ik had
de keukendeur dicht moeten doen,’ zegt
mamma.
’Er is nog een heleboel gehakt over,’
zegt Jasper. ‘Nee, dat is vies. We moeten
het gehakt weggooien. Maar we hebben
nog spekreepjes. Dat is ook lekker in
de saus,’ zegt mamma. Zij pakt een
doosje met spekreepjes uit de koelkast.
Mamma doet een schort voor. Ze doet
wat olie in de hapjespan. Eerst bakt ze
de spekjes. Het begint lekker te ruiken
in de keuken. ‘Nu kunnen de prei en
de tomaten erbij Jasper,’ zegt mamma.
Jasper geeft mamma de bakjes. Als ze
meegebakken zijn doet mamma de pot
tomatensaus erbij. ‘Zo, nu de deksel
op de pan en dan kan de saus lekker
pruttelen,’ zegt mamma.
‘We moeten de spaghetti nog koken,’
zegt Jasper en geeft het pak aan
mamma. ‘Ja, heel goed. Maar eerst moet
het water koken,’ zegt mamma. Als het
water gloeiend heet is, doet mamma
de pasta erin. Ze zet de eierwekker
op acht minuten. ‘Zo is het net of we

eieren koken,’ zegt Jasper. Mamma
moet lachen. Tijdens het koken van de
spaghetti gaat Jasper de tafel dekken’
want ze zijn bijna klaar. ‘Vindt pappa de
saus zonder gehakt wel lekker?’ vraagt
Jasper.

‘We zeggen niet dat Moortje van het
gehakt gesnoept heeft. En dat we een
nieuw recept verzonnen hebben,’ zegt
mamma. ‘Jaaa, we gaan pappa foppen,’
zegt Jasper en springt heen en weer.
De eierwekker gaat. Mamma giet de
slierten door een vergiet en doet ze
daarna in een grote schaal. Dan gaat de
heerlijke tomatensaus erover. ‘Mamma,
de kaas moet er nog in,’ zegt Jasper. ‘Oh
ja,’ zegt mamma en strooit een dikke
laag over de saus.
‘We zijn klaar. Kom kok Jasper, we
gaan pappa verrassen met deze
eigengemaakte schotel,’ zegt mamma.
Vol trots loopt Jasper achter mamma
de keuken uit. Pappa zit al klaar aan de
gedekte tafel en klapt in zijn handen
als mamma de hete schaal neerzet. Als
ze allemaal zitten mag pappa als eerste
opscheppen. ‘Het ruikt heerlijk,’ zegt
pappa. ‘Ik heb de groenten gesneden,’
zegt Jasper. Pappa neemt een hapje.
Jasper kijkt gespannen naar het gezicht
van pappa. Hij neemt nog een hapje. Hij
kijkt van Jasper naar mamma. ‘Mmmm,
zo’n heerlijke spaghetti heb ik nog nooit
gegeten. Wat heerlijk die spekjes erin,’
zegt pappa. ‘Ja, een nieuw recept. Dat
hebben Jasper en ik zelf verzonnen,’ zegt
mamma en geeft Jasper een knipoog. ‘Ja
helemaal zelf verzonnen,’ zegt Jasper en
geeft mamma ook een knipoog.
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Kleurplaat

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

Oplossingen op pag 27.
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Kent u deze Dierdonker al?
Willy van der Linden
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: Willy van der Linden.
Willy van der Linden, 64 jaar,
getrouwd en vader van twee
volwassen zonen, woont al 20 jaar in
de Schaarsbergendreef. Als geboren
en getogen Helmonder werkte hij
tot zijn vervroegd pensioen in het
basisonderwijs. Daarna stortte hij zich
met hart en ziel in het vrijwilligerswerk.
Helaas kwam één vorm van vrijwil
ligerswerk uit pure nood op zijn pad.
Na vijf longontstekingen, waarbij de
laatste zelfs tot een opname op de IC
leidde, kwam hij erachter dat hij besmet
was geraakt met de Q-koortsbacterie.
Hoewel hij er gelukkig geen chronische
Q-koorts aan heeft overgehouden, is hij
nog steeds bang bij iedere verkoudheid.
Toen hij daarom de plannen van de boer
uit Bakel vernam, die in het Muizenhol
een mega geitenstal met 2500 geiten
wil bouwen, kwam hij meteen in actie.
Samen met zijn buurman, John Bax,
richtten ze een actiegroep op en beten
zich vast in de materie. Ze plaatsten
onder meer spandoeken rondom het
Muizenhol met daarop “Weg met de
geiten”, stuurden brandbrieven naar de
gemeenten Helmond, Gemert-Bakel en
naar politieke partijen, organiseerden
informatieavonden en zochten contact
met de provincie. Op deze manier zorg
den ze voor druk op de politiek vanuit
onze wijk. Ze waren zeer strijdlustig en
wilden desnoods tot de hoogste rechter
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gaan om de komst tegen te houden. De
politiek schrok toen ze merkten hoe
zeer het leefde bij de mensen.
Uiteindelijk bleek wel dat de stand
punten van de actiegroep en die van
de gemeente Gemert-Bakel -die even
daarvoor al een vergunning uitgaf voor
een stal met 2000 geiten- mijlenver uit
elkaar lagen. Gelukkig besloot de pro
vincie Noord-Brabant dat er in ieder
geval tot 2020 een verbod komt. Daar
mee kwam een eind aan de enorme
dagelijkse inspanning die het actievoe
ren Willy kostte. Hij blijft echter alert; de
desbetreffende boer vecht het besluit
momenteel nog aan bij de Hoge Raad
en is voornemens om 1200 mestkalve
ren op dezelfde locatie te gaan houden,
mocht hij geen toestemming voor de
geiten krijgen. Hoewel daarbij geen
risico op Q-koorts is, moeten we ons in
Dierdonk afvragen of we dit wel willen.
De luchtkwaliteit is o.a. door alle inten
sieve veeteelt in de omgeving helaas al
ontzettend slecht.
Hoewel Willy zich ook hier terecht
zorgen over maakt, zou hij, mocht het
zover komen, geen leidende rol meer
in het actievoeren willen. “Andere
wijkgenoten moeten het stokje dan
overnemen, ik heb te weinig kennis van
mestkalveren. Ik zou wel meedoen maar
niet meer in een leidende rol”.
Hij heeft dan ook genoeg ander
vrijwilligerswerk om handen. Al 23 jaar
is hij actief bij Omroep Helmond, waar
hij op de zondagochtend een klassiek
radioprogramma maakt.

Zijn grote passie is dan ook opera
muziek. Hij maakt samen zijn vrouw
al jaren stedentripjes om de mooiste
operahuizen wereldwijd te bezoeken.
Daarnaast is hij als bestuurslid betrokken
bij Stichting Leergeld Helmond en heeft
hij Stichting Beter Lezen en Schrijven
Helmond opgericht. Op deze manier
zet hij zich ook na zijn pensioen nog in
voor de minder kansrijke plaatsgenoot,
waarbij hij zelfs iedere week nog voor
de klas staat. Gelukkig kan hij tijdens
zijn werkzaamheden ook vaak genieten
van zijn muziek; in zijn werkkamer thuis
staat de opera altijd aan.
Op de vraag of hij, als er toch een mega
geiten- of mestkalverenbedrijf vlakbij
de wijk komt, zou verhuizen, volgt een
resoluut antwoord: “Nee, we wonen
hier zo prachtig en geweldig. Ik zou
strijden tot de laatste snik, maar ik zou
nooit verhuizen. Ik hoop hier nog heel
lang te wonen”.
Maartje van Lith
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Juni 2018 in het Annatheater
Dinsdag 5 juni: Zingen voor je Leven
Helmond
Het nieuwe koor in Helmond is een
initiatief van stichting Kanker in Beeld.

Datum: zondag 10 juni: 15.00 uur
Kaarten: € 12,50 www.annatheater.nl
Info kaartverkoop: tel. no. 06 28104333
www.devrouwdiealleshad.nl
Donderdagavond 14 juni: “Het zal me
een zorg wezen!”
Een lichte theatervoorstelling over het
leven tussen overlast en participeren …

Deze stichting biedt kankerpatiënten én
hun naasten de mogelijkheid de ziekte
te verwerken en een plek te geven in
het leven door middel van creatieve
expressie.
De sfeer is ontspannen en toeganke
lijkheid voor iedere deelnemer staat
voorop. De deskundige begeleiding is in
handen van Nancy Meijer.
Data: op 5 en 19 juni en op 3 juli van
10.00  -  12.00 bent u van harte welkom
om vrijblijvend kennis te maken met dit
koor in oprichting.
Info:
www.kankerinbeeld.nl/zingen
voorjeleven/zingen-voor-je-leven/
Of contact opnemen met stichting
Kanker in Beeld: info@kankerinbeeld.nl.
Komt u zingen op één van onderstaande
data, stuur dan een mail naar
nancy@nancymeijer.nl.
Zondag 10 juni: Psychiater Odette de
Theije speelt: “De vrouw die alles had”
In “De vrouw die alles had” speelt
kinder-  en jeugdpsychiater Odette de
Theije – over verlies en haar eigen
rouwproces. Drie jaar geleden overleed
plotseling haar man.
De voorstelling is een pleidooi om men
sen niet alleen te beoordelen op hun
gedrag, maar om ieders eigen, unieke
manier van rouwen te erkennen. Want
rouw is de achterkant van liefde.
Tekst en regie zijn van Kees van der
Zwaard. ‘De vrouw die alles had’ is
gemaakt voor mensen die persoon
lijk en/of beroepshalve met rouw
(verwerking) te maken hebben. En wie
heeft dat niet?...
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‘Het leven is een feest! En je weet wat
ze zeggen: je moet alleen wel je eigen
slingers ophangen. Iedereen doet mee!
Maar wat als je dat niet lukt? Je te bang
bent om je te laten zien? Of het feesten
elke keer gloeiend uit de hand loopt?
Onze samenleving zit niet te wachten
op mensen die niet durven of voor over
last zorgen met hun verwardheid of
verslaving… Participatiemaatschappij…
me reet. Of zijn ze zoals jij en ik? En
benne we toch op de wereld om mekaar
te helpen?’
Deze theatervoorstelling met muziek
en revue elementen is een geste van
Rotary Helmond aan de gemeenschap in
Helmond. En wordt georganiseerd door
Will Hawkins Foundation, samen met
stichting Nei Skoen uit Mierlohout.

Iedereen in de Helmondse gemeenschap
is welkom. In het bijzonder voor mensen
die zelf actief in herstel zijn, of zich
inzetten voor de sociale sector. De
voorstelling is ook interessant voor
mensen de beroepsmatig zijn betrokken
bij gemeentebeleid of werkzaam zijn
in zorginstellingen of het onderwijs.
En bedoeld voor iedereen die zich
verbonden voelt met het thema.
Met o.a. : Stadskunstenaar Thomas Pie
ters & Guus van Marwijk, de Nei Skoen
Story Band, een Ted Talk van hoofd
redactrice van LEF Magazine, de Will
Hawkins Band en het theatergezelschap
Party-cipatie.

Aanvang: 20.00 uur.Toegang Gratis!
Aanmelden:
willhawkinsfoundation@gmail.com
Vanaf 14 juni: Korte cursus toneel
spelen voor kinderen en jongeren
Altijd al toneel willen leren spelen?
Vanaf 14 juni kun je 4 lessen volgen om
te kijken of acteren iets voor je is.
Data: donderdag 14, 21, 28 juni en 5 juli
2018.
Tijden: Kinderen 6 t/m 11 jaar: donder
dag van 16.00 tot 17.00 uur
Kinderen/jongeren vanaf 12 jaar: don
derdag van 17.15 tot 18.45 uur
Voor meer informatie:
Lavínia Germano: telefoon:06-44369288
laviniagermano@annatheater.nl
Zie ook www.annatheater.nl,
rubriek Jeugdtheaterschool.

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

Nieuwsblad voor Dierdonk

Vrijwillig maar niet vrijblijvend
Deze maand een interview met niet
één maar met twee vrijwilligers!
Het echtpaar Erica en Ruud
Jansen van Scouting Paulus.
Vrijwilligers die óf in Dierdonk wonen
óf in Dierdonk vrijwilligerswerk doen
komen in deze rubriek aan het woord.
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.
Van kinds af aan
Erica en Ruud zijn al van kinds af aan
betrokken bij scouting Leonardus.
Gingen zij vroeger, als kinderen, zelf
naar de scouting als “kabouter” en als
“welp” , al sinds zij tieners zijn zetten
zij zich voor andere kinderen in als
leiders bij de club waar zij elkaar ook
hebben leren kennen. Inmiddels zijn
ze 42, respectievelijk 40 jaar bij deze
vereniging. Het hele jaar, in elk geval 46
van de 52 weken, zijn zij ermee bezig.
“Het is een bepaalde manier van in het
leven staan”, zo zeggen ze als uit één
mond.
Doelstelling
De beide echtgenoten zeggen dan
ook ten volle achter de doelstelling
van scouting te staan. Die luidt: in een
geborgen omgeving vrijetijdsbesteding
bieden waarbij respect voor elkaar
voorop staat, religie, afkomst of andere
achtergrond spelen hierbij geen rol.
Erica en Ruud zijn ermee opgegroeid.
Ze beschouwen de scouting met al zijn
leden als een soort derde familie.
Erica werd als 15-jarig meisje leidster
bij de “kabouters” en later bij de “be
vers”. Tegenwoordig begeleidt Erica
de “explorers”. Erica heeft een spe
ciale band met de scouting-leden met
een verstandelijke beperking. Één
keer per week is de groep actief en
na de groepsactiviteit wordt er ver
gaderd met de speltakleiding over
de speltak en de bezigheden van de
volgende bijeenkomst(en). Erica valt nog
regelmatig in bij andere groepen.
Ruud begon als leider op zijn 18-de bij
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de verkenners, de jongens van 10 tot 14
jaar. Daarna heeft hij 12 jaar de “pivo’s”
begeleid. Toen al trad hij toe tot het
bestuur, waarvan hij momenteel al 9
jaar de voorzitter is. Nadat hij voorzitter
werd heeft hij zijn taken gescheiden en
heeft hij de groepsbegeleiding opge
geven.
Jaarlijks scoutingkamp
En samen zijn Erica en Ruud alle jaren
“op kamp” gegaan met zowel hun eigen
groepen als het grote, gezamenlijke,
jaarlijkse scouting Leonardus-kamp. Als
food-specialist heeft Ruud er altijd veel
genoegen aan beleefd voor de grote
groep maaltijden te kunnen bereiden.
Alle benodigde materialen ervoor, inclu
sief borden, bestek e.d. heeft scouting
Leonardus in eigen bezit. Dat maakt dat
er steeds voor een relatief laag bedrag
een kamp georganiseerd kan worden,
dus het is toegankelijk voor bijna alle
scoutingleden. En zo niet? Dan passen
ze er een mouw aan! Zo’n 65% tot 70%
van alle leden gaat mee op kamp. Daar
zijn ook kinderen bij die soms wat extra
(medische) zorg nodig hebben. Als het
maar enigszins mogelijk is zorgen de
mensen van scouting Leonardus, en
ik durf te stellen met Erica en Ruud
voorop, ervoor dat elk kind de kans
krijgt om mee te gaan.
Top vijf van Nederland
Scouting Leonardus behoort met zijn
220 leden en 72 actieve kaderleden tot
de top vijf van de grootste scouting
verenigingen van Nederland. Momen
teel draaien er 10 groepen. Dat begint
met de “bevers”, de kinderen van af 5
jaar. Bij de bevers zijn jongens en meisjes
in één groep gemengd. De groepen met
oudere kinderen zijn, op de groep van
de oudste jongeren, de “pivo’s” van 17
tot 21 jaar, en de groep met de kinderen
met een verstandelijke beperking na,
niet gemengd. Dus jongens met jongens
en meisjes met meisjes.
Vrijwilligers
Zoals al te lezen viel telt scouting
Leonardus 72 actieve kaderleden.
Het bestuur is erg zuinig op al deze
vrijwilligers. Men moet namelijk ook op
hen kunnen vertrouwen en daar staat
loyaliteit tegenover. Zoals Ruud het
verwoord: “Ouders betalen contributie
en mogen wat verwachten”. Maar de

kaderleden krijgen géén vergoeding.
Een jaarlijkse feestavond én de blije
kindergezichten zijn hun beloningen. De
contributie dekt, naast subsidie, slechts
de kosten.
Jongeren
De kunst is dan ook om jongeren
betrokken te houden en door te laten
schuiven naar leiding. Hen laten kiezen
voor een scoutinggroep begeleiden op
de zaterdag i.p.v. een bijbaantje op die
dag is een echte uitdaging. Gelukkig
zien Erica en Ruud ook regelmatig
“herintreders” die na een paar jaar voor
studie of anderszins weg te zijn geweest
weer terugkomen.
Stokje doorgeven
Aan het einde van het interview wordt
het stokje doorgegeven. Voorkomend
als Erica en Ruud zijn, hadden zij dit al
bij aanvang van het interview geregeld!
Volgende Gazet kunt u meer te weten
komen over Robert Koolen, ook al zo’n
actieve wijkgenoot!
Het is prachtig werk wat jullie doen Erica
en Ruud, kinderen vermaken en hen
spelenderwijs een hele hoop bijbrengen
over hoe je in het leven kunt staan. Ik
hoop dat jullie er nog lang genoegen
aan beleven en er dus ook nog lang mee
door zullen gaan!
Mirjam van der Pijl
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Weet u het al

BAKEL HEEFT HET HELEMAAL, OOK VOOR VADERDAG!
Maak kennis met de ondernemers in Bakel en weet dat klantvriendelijkheid en service bij hen hoog in het vaandel staan!
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(bestel-) auto’s.
Kijk op de website voor
een volledig overzicht
van onze huurauto’s.
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De fysiotherapeut vertelt ...
lichaam en geest, een onafscheidelijk duo
De oorzaak van gezondheidsklachten is soms niet eenvoudig
aan te wijzen. Als er geen duidelijk lichamelijke oorzaak is,
wordt er vaak al snel gedacht aan een psychisch probleem,
terwijler toch duidelijk lichamelijke symptomen zijn. Veel
mensen vinden dit verwarrend en gaan van arts naar arts om
antwoord te krijgen op hun vragen. Vaak zonder bevredigend
resultaat. In dit soort situaties kan de hulp van een psycho
somatisch fysiotherapeut een groot verschil maken.
Psychosomatische, fysiotherapeuten kijken naar het verband
tussen lichaam, geest en leefomgeving. Geregistreerde
psychosomatische fysiotherapeuten zijn gespecialiseerd in
het behandelen van klachten die samenhangen met stress en
klachten zoals pijn en vermoeidheid geven, zonder dat hier
een direct lichamelijke oorzaak voor kan worden gevonden.
Vaak is er dan sprake van ‘psychosomatische klachten’:
lichamelijke klachten waarbij psychische en sociale factoren
een rol spelen.
Wat doet de psychosomatisch fysiotherapeut?
De psychosomatisch fysiotherapeut behandelt mensen met
klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat, waarbij
sprake is van:
• chronische pijnklachten of (te) lang aanhoudende klachten
• onverklaarde klachten
• depressie en/of angststoornissen
• burn-out
De psychosomatische fysiotherapeut begeleidt in het her
stellen van het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid
en tussen spanning en ontspanning. Afhankelijk van de hulp
vraag, het gesprek en het onderzoek, worden de doelen
van de behandeling bepaald en wordt samen met u een
therapieplan opgesteld. U leert hoe uw lichaam werkt en hoe
u daar zelf invloed op heeft. U leert uw lijf te begrijpen en de
therapeut helpt u een gezonde levensstijl te ontwikkelen en
toe te passen.
Hoe ontstaan psychosomatische klachten?
Ieder mens heeft zijn eigen levensritme en -patroon. Allemaal
gaan we op onze eigen manier om met ons lichaam en onze
geest. Voelen we ons goed, dan betekent dit dat lichaam,
geest en leefomgeving in balans zijn. Door omstandigheden
kan die balans verstoord raken. Bijvoorbeeld door stress,
op het werk of privé. Of door ziekte, een ongeluk of een
traumatische ervaring. Vaak is zo’n verstoring een sluipend
proces.
In principe trekt het lichaam aan de bel als er iets niet in
orde is. U herkent het signaal en reageert erop. Maar staat
u voortdurend onder druk, dan kan het gebeuren dat u de
signalen van uw lichaam niet altijd meer herkent en gaat
negeren. Daar kunnen tal van klachten uit voortkomen, zoals
hoofdpijn en klachten aan uw nek, rug, bekken, maag/darm
en buik. Maar ook klachten als:
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extreme vermoeidheid
niet kunnen ontspannen
druk op de borst of hartkloppingen
onverklaarde spier- en gewrichtspijn
benauwdheid, moeite met ademhalen
lusteloos, prikkelbaar, onrustig of gejaagd zijn
slecht of juist heel veel slapen
angstig en onzeker zijn
concentratieproblemen
somber zijn en veel piekeren

Hoe komt u weer in balans?
Stel, u heeft bijvoorbeeld klachten aan uw schouder of nek.
Deze klachten zijn hardnekkig, gaan niet over en zijn niet
duidelijk te verklaren. Ook heeft u bijkomende klachten als
vermoeidheid, slecht slapen en gejaagdheid. Uit onderzoek
van uw arts en fysiotherapeut blijkt dat het niet alleen
een lichamelijke klacht betreft, maar meer een verstoring
van het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid en
tussen spanning en ontspanning. Een psychosomatische
fysiotherapeut kan helpen de klachten en signalen van
uw lichaam te begrijpen. Bewustwording is hierbij heel
belangrijk; leren voelen en ervaren wat er in uw lijf gebeurt
in bepaalde situaties. Samen gaat u bijvoorbeeld aan de
slag met ontspanningsoefeningen, het veranderen van de
factoren die de klacht in stand houden en het respecteren
van uw grenzen. De lichamelijke klacht die u heeft is hierbij
het aangrijpingspunt, maar meer dan ‘gewone’ fysiothera
peuten kijken psychosomatisch fysiotherapeuten naar de
hele persoon en zijn/haar leefomgeving. Kortom, de psycho
somatisch fysiotherapeut helpt u weer ‘in balans’ te komen!
Bron: http://www.psychosomatischefysiotherapie.nl/
algemene-informatie
Vita Forum
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Ga jij ook mee op avontuur in de natuur
Ga jij ook mee op avontuur in de natuur
bij het groenste kinderdagverblijf van
Helmond: “KDV de Bereboot”?

Spelen, voelen, proeven, zien, ruiken,
beleven en groeien in een groene
omgeving, dat is toch super fijn! Dat kan
bij kinderdagverblijf De Bereboot, in de
groene wijk Dierdonk te Helmond.
’s Ochtends staan onze handpoppen
mevrouw Eekhoorn en meneer Beer
klaar bij de peuterspeelzaal: “Peuters in
het wild”. Zij willen graag op avontuur
met de peuters vandaag. Langzaamaan
komen de peuters binnen en gaan lekker
aan de slag met het speelgoed wat klaar
ligt. Is iedereen compleet? Dan gaat het
avontuur beginnen.
We zitten allemaal in een kring en
zingen een liedje waarin alle namen van
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de kinderen worden genoemd. Samen
vormen we een groep en horen bij
elkaar. De kinderen kennen de namen
van de andere kinderen heel goed en
mevrouw Eekhoorn en meneer Beer
worden ook zeker niet vergeten.
Als iedereen de laarzen en jas aan heeft
gaan we naar buiten. Vandaag gaan we
picknicken in het bos. Het fruit en water
gaan mee in de tas en alle kinderen
wandelen mee. Mevrouw Eekhoorn
en meneer Beer wijzen onderweg
verschillende dingen aan. “Kijk! Een
vlinder.” en “Hé, daar kruipt een
mier.” Zo leren de peuters onderweg,
spelenderwijs verschillende dieren
benoemen. Ook de bloemen en planten
langs de weg krijgen de aandacht.
Ook beleven we als we wandelen de
verschillende seizoenen, zoals nu de
warme zon op onze snoet en het natte
gras onder onze voeten. Want ja, als
kind moet je dat toch allemaal gevoeld
hebben? We wandelen naar het bos en
komen onderweg nog dierensporen tegen, zoals konijnenkeutels en soms zelfs
een afdruk van het pootje van een ree.

In de bossen gaan we op het kleed zitten
en luisteren heel even stil naar alle
vogels. Daarna eten we lekker stukjes
appel en peer. Genieten zo in het bos.
Als we klaar zijn met eten doen we
nog een verstopspelletje, “mevrouw
Eekhoorn, waar ben je?”. Wat een lol
hebben we toch met zijn allen.
Na een tijdje lopen we weer samen
terug naar de Bereboot. Ook nu weer
genieten we van de geluiden om
ons heen. We kijken onze ogen uit
en komen vol verhalen terug bij de
peuterspeelzaal. Wij vinden het een
feest om buiten te zijn!
Wil uw peuter ook mee op avontuur
in de natuur? Op dinsdag- en
donderdagochtend is de peuterspeelzaal
geopend van 8.15-12.15 uur (met een
inloop van 8.15-8.45 en een uitloop van
11.45-12.15, welke u niet betaalt).
Om een afspraak te maken voor een
rondleiding op ons kinderdagverblijf
belt u naar: (0492) 528291.
Op onze website www.bereboot.nl en
op Facebook: @debereboot vindt u
meer informatie over alle opvangmoge
lijkheden,
op
onze
dagopvang,
peuterspeelzaal en buitenschoolse
opvang.
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Jeugdprijspuzzel. Win een boekenbon!
De Rebus

Afgelopen maand hadden we de vlagwoordzoeker. Ondanks
dat de puzzel vooraf 2 keer is nagekeken, was er toch een
letter over het hoofd gezien, die ook overbleef, namelijk de
Y op de 3e regel. Diverse opmerkzame puzzelaartjes hebben
dit ook gemeld bij de oplossing. Misschien dat door dit foutje
het aantal inzendingen achterbleef, slechts 9 stuks. De juiste
oplossing was “Wij herdenken en vieren”. Als het aantal
inzendingen laag blijft, overwegen we om (tijdelijk) met de
prijspuzzel te stoppen. Dus voor de komende maand(en)
graag meer inzendingen. Spoor klasgenootjes, vriendjes
en vriendinnetjes aan om ook mee te doen. En niet alleen
puzzelen, maar stuur de oplossing ook in. Mocht je denken
dat er een fout in de puzzel zit laat ons dat rustig weten.
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 penningmeester Friedy van de Reek weer 3
willekeurige kinderen getrokken. Deze hebben op 25 mei hun
prijs, zijnde een boekenbon van de Ganzenveer, in ontvangst
genomen. Op de foto hieronder de gelukkige prijswinnaars.
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Oplossing rebus

Elin de Greef, Luka Vucic en Lomea Bleckmann

Van Harte Gefeliciteerd!

Gazet Kinderpuzzel
Schovenhorstweide 1
5709 SG Helmond.
Deelname is weer mogelijk vanaf 7 jaar, tot dat je
de basisschool verlaten hebt. Vermeld je naam, adres,
telefoonnummer, leeftijd en of je een jongen of meisje bent.
Onder de goede oplossingen verloten wij:
3 boekenbonnen van € 10,00.
Uiterste inzenddatum: Zondag 17 juni

Oplossing doodles spelletjespagina 19

Niet gewonnen, of niet meegedaan dan krijg je deze
maand een nieuwe kans en wel met een rebus.

Kijk goed naar de afbeeldingen, en stel de juiste woorden
samen. Vul de oplossing in. Dit is iets wat met de actualiteit
te maken heeft.
Deelname is weer mogelijk vanaf 7 jaar, tot dat je de
basisschool verlaten hebt. Veel puzzelzoek plezier.

Waar moet de oplossing naar toe?

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

Gazet juni 2018
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www.tandartsvanhagen.nl
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Ook voor particulieren!

Puincontainers
Afvalcontainers
Zandcontainers
Opslagcontainers
Inboedelcontainers
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Levering van alle soorten zand,
grond en grind.
Alle grondwerken en transport
voor bedrijf en particulier.

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

Laat u verrassen op onze

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

nieuwe Facebook-pagina:
facebook.com/smitsensmits

Y

www.smitsensmits.nl

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

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
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Zondag 3 juni van 13.30 tot 16.30 uur 1e nosToren
talgische dansmiddag.
5701 straat 36a
SH H
elmo
nd
In Mei zijn de Carat concerten weer begonNostalgische Dansmiddag op
nen op de zondagmiddag. Reden voor ons om
het voor wat betreft concerten rustig aan te Zondag 3 juni, 8 juli en 19 Augustus
met DJ Gerrit en onze orgels.
doen. Om niet helemaal zonder aanvullende
activiteiten te zitten tijdens deze periode hebben we weer een aantal nostalgische dansmiddagen vastgelegd in het programma. De
eerste zal zijn op zondag 3 juni van 13.30 tot
17.00. De voetjes kunnen van de vloer op de ĞŶ ĚĂŶƐŵŝĚĚĂŐ ƚĞƌƵŐ ŶĂĂƌ ĚĞ ƟũĚ ǀĂŶ ƚŽĞŶ͘
klanken van de “gouden oude” van DJ Gerrit sŽŽƌ ĚĞ ƟĞŶĞƌƐ ǀĂŶ ƚŽĞŶ͕ ŵĂĂƌ ŽŽŬ ǀĂŶ ŶƵ͘
Van 13.30 tot 16.30 uur, dansen op
en ook onze dans- en kermisorgels zullen aan- ŵƵǌŝĞŬ
ǀĂŶ ŽŶǌĞ ĚƌĂĂŝŽƌŐĞůƐ ĞŶ : 'Ğƌƌŝƚ͘
Ğ ƚŽĞŐĂŶŐ ŝƐ 'Zd/^͕ ĞĞŶ ĚŽŶĂƟĞ
sporen om zich op de dansvloer te begeven.
C

C

Zondag 8 juli van 13.30 tot 16.30 uur 2e nostalgische dansmiddag.
De tweede nostalgische dansmiddag van
dit seizoen. Van 13.30 tot 16.30 kunnen de
voetjes weer van de vloer op de klanken van
de “gouden oude” van DJ Gerrit en ook zult
u door onze dans- en kermisorgels worden
aangespoord om de beentjes te bewegen op.

Y

ŝŶ ĚĞ ĚŽŶĂƟĞƉŝũƉ ƐƚĞůůĞŶ ǁŝũ ŽƉ ƉƌŝũƐ͊

ww Morrisdanaai rg l helmond nl
Zaterdagavond vanaf 20.00 uur: “Best of English”
sen te midden van de draaiorgels en met “Onze Klenne”
Regelmatig vinden er zogenaamde ringmeetings plaats van
morrisdansgroepen. Dit jaar heeft de Morrisdansgroep in
Helmond weer een ringmeeting georganiseerd. En wel van
22 tot en met 24 juni. De Morrisdans is van oorsprong een
Engelse volksdans begeleid door muziek. Het is gebaseerd op
ritmische begeleiding en de uitvoering door een groep dansers. Aan de onderkant van de benen zijn meestal banden
met belletjes aangebracht, die dan dienen om kwade geesten
weg te jagen. Het is waarschijnlijk dat de morris dans eigenlijk
een voorchristelijke vruchtbaarheidsrite is. De dans geeft dan
uitdrukking aan de viriliteit en kracht van de dansers. Er wordt
naast stokken en zwaarden ook met zakdoeken gezwaaid. Die
staan dan weer voor de puurheid. Het Morrisdansen gaat terug tot ongeveer 1448.
Er zijn een 150 tal morrisdansgroepen over de hele wereld,
maar ook in Nederland , in o.a. Utrecht en ons eigen Helmond.
De Morrisdansgroep Helmond is opgericht door Theo Driessen, die hiermee de oudere leden van he St Jozefkoor, waarvan de stem brak, een binding gaf in dans en muziek. Naast
diverse bezoeken aan bezienswaardigheden van Helmond
zullen de deelnemende groepen uit Engeland en Nederland
hun dansen op 23 juni vanaf 20.00 uur tonen in de Gaviolizaal.
Dit te midden van de draaiorgels. Ook zullen zij samen op de
klanken van ons Handraaiorgeltje “Onze Klenne” dansen. Ook
zal onze stadskunstenaar Thomas Pieters hier optreden. De
toegang is Gratis. zie ook: www.helmondmorris.nl

Het is op deze dag ook Kermis. Vroeger stonden diverse van deze orgels tijdens de kermis
in danstenten. Proef het gevoel van toen en
kom naar “onze danstent”. Maak maar even
die doorsteek naar de Torenstraat.

i fo dr
a org lshe tijdens
ond.n
De
entree
de openingstijden op zaterdag en zondag
van 13.00 tot 17.00 uur en het dansen is gratis, echter vragen wij wel een
achter
te laten
in
onze
orgelpijp.
fly r donatie
a hte zijd
23
6 pdf
5 201
11:37
4
Zie ook: www.draaiorgelshelmond.nl
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5701 straat 36a
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Zaterdag 23 juni 2018
DŽƌƌŝƐĚĂŶƐĞƌƐ ŝŶ ĂĐƟĞ ƟũĚĞŶƐ
ZŝŶŐŵĞĞƟŶŐ ͞ĞƐƚ ŽĨ ŶŐůŝƐŚ͟
De volgende
morrisdansgroepen uit
Engeland en
Nederland
verzorgen
vanaf 20.00u.
een optreden
tussen de
draaiorgels.

Met medewerking van
^ĂĚĚůĞǁŽƌƚŚ
stadskunstenaar/zanger ŽƵƌŶĞ ZŝǀĞƌ
dŚŽŵĂƐ WŝĞƚĞƌƐ
Exeter

www.helmondmorris.nl
www.draaiorgelshelmond.nl

Greensleeves
hƚƌĞĐŚƚ
dŚĞůǁĂůů
Yateley
Helmond
De toegang
is GRATIS.

squire@helmondmorris.nl
info@draaiorgelshelmond.nl

Caratconcerten op Zondag in Helmond
Mist u de concerten in de Gaviolizaal? U
kunt op de volgende dagen terecht in de
Warande bij de caratconcerten.
3-jun: 12.00uur, Senioren Harmonie
Helmond. 13.00uur, Zanggroep ARK
Breda. 14.00uur Orkest De Wanhoop
samen met amusementszanggroep De
Keiegalmers.
10-jun: 12.00 uur, Harmonie Amicitia
Brouwhuis.
13.00uur,
Fanfare
Wilhelmina Vlierden. 14.00 uur, Koor
Lambardi Helmond.
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17-jun: 12.00 uur, Slagwerkgroep
de Vooruitgang Stiphout. 13.00uur,
Zanggroep Cascade Eindhoven. 14.00
uur, Harmonie Gerwens Muziekkorps.
24-jun: 12.00uur, Helmonds Muziek
Corps, 13.00uur, Stage-Fright Lierop.
14.00uur Vocal group perfect sound
Valkenswaard. 15.00uur, Popkoor Brand
New Voices Helmond
1-jul: vanaf 12.00 uur, PHILEUTONIA
PROMS

8-jul: 13.00uur, The Salty Dogs Mierlo.
14.00uur, Muziekkapel Ragazzi Helmond
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Dierdonk 3D: Frank Smits gedecoreerd
moppen en de kinderpagina’s en regelt
de adverteerders. Ook de contacten
met de drukker lopen via Frank met als
resultaat 10 full colour edities per jaar.
Wijkfeesten
Mijn eerste kennismaking met Frank
gaat terug naar eind 2008. Ik was nauw
betrokken bij de organisatie van D-Day
op 6 juni 2009. Deze Dierdonk-day werd
georganiseerd in verband met het 10
jarig bestaan van de wijkvereniging.
Frank heeft veel geholpen en kreeg de
smaak te pakken. Twee jaar later nam hij
het initiatief voor Bruisend Dierdonk.
Speciaal voor u zet ik Dierdonkse vrij
willigers in het zonnetje. Als geheim
agent volg ik hen in cognito en stel ze
aan u voor. Deze maand heb ik er een
gevonden die niet te missen was. Hij
is al jaren enorm actief in onze mooie
wijk en dat is ook door anderen erkend.

Gaviolizaal
Frank is ook zeer actief binnen de
Gaviolizaal. Hij organiseert met grote
regelmaat uiteenlopende activiteiten in
dit draai-orgelmuseum. Op donderdag
26 april mocht hij echter niet helpen

met de organisatie van het decoreren
van enkele Helmonders. Hij vond dat
verdacht maar wist zich in te houden.
Pas toen zijn gezin ineens ook aanwezig
was bij de toespraak van burgemeester
Elly Blanksma viel het kwartje. Frank
werd geridderd in de orde van OranjeNassau.
Ik was erbij
Het is me gelukt om bij deze uitreiking
aanwezig te zijn. Speciaal voor u heb
ik de schitterend versierde Gaviolizaal
alsmede een blije Frank Smits vastgelegd
op de gevoelige plaat. Een fantastisch
moment met een terechte erkenning
voor de jarenlange belangeloze inzet
voor de maatschappij in het algemeen
en Dierdonk in het bijzonder. Frank,
bedankt en proficiat.
Geheim agent pd7

Om wie gaat het?
De die-hard Dierdonker zal al weten
wie ik bedoel. Het gaat om Frank Smits.
Jarenlang actief in de redactie van ons
wijkblad De Gazet. Daarnaast heeft hij
enkele wijkfeesten mede georganiseerd.
Ook is hij zeer actief binnen carnavals
vereniging De Rampetampers die jaren
Parkzicht als hun residentie had.

Gazet
Frank vormt samen met Sylvia Neve, Jos
van den Eijnden en Maartje Warbroek
– van Lith de redactie van de Gazet.
Niet iedereen beseft hoeveel werk er
maandelijks voor hen is. Reminders
sturen, redigeren van ingezonden stuk
ken, advertenties regelen, drukwerk
begeleiden en verspreiden van circa
1800 exemplaren. Frank schrijft bijna
altijd het voorwoord, verzorgt de
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Open repetitie van ‘t Akkoordje op 6 juni
Kunt u nog zingen? zing dan met ons mee!
U bent hiervoor van harte welkom in:
Wijkgebouw Parkzicht,
Dierdonkpark 6,
5709 PZ Helmond.
Alvast bedankt en graag tot 6 juni.
Helmondse Liederentafel ’t Akkoordje

‘t Akkoordje is een groep van enthousiaste zangers en zangeressen, met
begeleiding van een even enthousiast
combo en onder leiding van een zeer
bevlogen dirigent.
Bent u 55+ en zingt u graag, kom dan
kennismaken met ons gezellige koor
tijdens onze OPEN REPETITIE. Dit onder
het motto “Zingen houdt je jong”
Onder het genot van een kopje koffie
kunt u niet alleen luisteren naar wat wij
te bieden hebben maar mag u ook uw
talenten in het koor ten toon spreiden.
Graag zien wij u als enthousiast zanger
of zangeres tijdens deze OPEN REPETITIE
op 6 JUNI a.s. We beginnen deze avond
om 19.45 uur.

Meezingen met ‘t Akkoordje op 20 juni
Elke woensdagavond repeteren wij
als koor gezellig in het Dierdonkse
wijkgebouw
Parkzicht.
Daarnaast
hebben we door het jaar heen ook
diverse optredens in Helmond maar ook
daar buiten, echter 4 keer per jaar geven
wij de gelegenheid aan iedereen om
gezellig met ons mee te komen zingen
tijdens, de openbare Liederentafel in
Wijkcentrum Parkzicht in Dierdonk
Helmond.

Gazet juni 2018

De eerst volgende Liederentafel is op 20
juni 2018 van 20.00 uur tot 23.00 uur. U
wordt uitgenodigd om samen met ons
Nederlands en anderstalige luister- en
meezingliedjes, mee te zingen, dit onder
de bevlogen leiding van onze dirigent
Frans Sijmens. De teksten worden
geprojecteerd op het videoscherm maar
u kunt ook een liederenboekje kopen.

Wij zien u graag komen. De toegang en
koffie is gratis.
Meer informatie over optredens
en de meezingavonden vindt u op:
www.akkoordje.nl. of kom langs tijdens
onze repetitieavond.
Wij wensen u veel zang- en luisterplezier.
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Schoolstraat 25
5761 BV Bakel
Telefoon 0492-343878
HENK HUIJSMAN
O P T I E K

Fysiotherapie
Helmond

Optiek
mode
op z’n
best

•
•
•
•

Fysiotherapie
Manueeltherapie
Sportfysiotherapie
Orthopedische
Revalidatie
• Oedeemtherapie
• Dry Needling

Oogmeting
+
Reparaties
GRATIS

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.

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

Voor BRILLEN en CONTACTLENZEN
Geopend: dinsdag t/m zaterdag

ELGA
HYBRIDE
WARMTEPOMP

€ 1.700,subsidie!

• werkt samen met zowel
stadsverwarming als een HR-ketel
• kan de woning ook koelen

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

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

www.deinstallatieman.nl

www.ruyssenaars-vdbroek.nl

Parochie H. Lambertus
Het laatste parochieblad …
Sinds de fusie van onze Lambertus
parochie in 2011 valt er bij degenen die
dat willen, een parochieblad op de mat,
of vindt u het in de kerk waar u komt. De
oude parochies Lambertus en Antonius
hadden een parochieblad dat bezorgd
werd op naam en adres, ook in Dierdonk
(al valt het aantal bezorgadressen wat
tegen).
Tijden veranderen en mensen met
de tijd. Steeds minder mensen lezen
papieren kranten. Het aantal huis-aanhuisbladen is in 10 jaar tijd meer dan
gehalveerd. Gelukkig is er een prachtige
Gazet voor Dierdonk! Maar mensen
communiceren anders met elkaar. Bellen
via een vaste lijn en bij elkaar aanbellen
zijn bijna uit de tijd. Het telefoonboek
bestaat niet meer. Moderne mensen
zoeken alles via internet en appen, chat
ten en facebooken, of zitten op ‘insta’
of snapchat. Zelfs een klassieke website
zoals onze parochie die heeft, wordt
minder gebruikt. Google zoekt
handiger.

Steeds minder
mensen wilden ons parochieblad nog
ontvangen. Elke editie daalde de oplage.
Bezorgers worden ouder en brengen
steeds minder boekjes rond. We horen
terug dat het blad vaak ongelezen

weggegooid wordt. Is dit medium nog
van deze tijd?
Het parochiebestuur heeft besloten om
na deze editie te stoppen met een drie
maandelijks parochieblad in deze vorm.
Wat komt er voor terug?
In de kerken komt per 1 september een
tweewekelijkse nieuwsbrief te liggen
met de agenda van wat er te doen is, en
verder vooral de nieuwsberichten over
activiteiten of bijeenkomsten. Het model
is afgekeken van de Duitse parochies die
allemaal zulke ‘Pfarrnachrichten’ in de
kerken hebben liggen. Deze nieuwsbrief
komt ook elke twee weken via Facebook
digitaal beschikbaar als PDF. Ook kan
iedereen die dat wil zich abonneren op
de nieuwsbrief dan komt die per e-mail
bij u binnen.
(via lambertusparochie@outlook.com)
(www.facebook.com/
ParochieHeiligeLambertus)
Wij danken alle trouwe bezorgers in
al die jaren voor hun dienst, en hopen
de parochianen met deze verandering
anders maar ook beter te kunnen
informeren, meer van deze tijd.
Wij blijven overigens belangrijke arti
kelen en mededelingen graag ook via
deze Gazet met u delen en zijn blij
dat we daarmee in de wijk een breed
publiek kunnen bereiken.

Diny van Hoof - van de Laar (foto),
woonachtig met haar man Wim in
Dierdonk, ontving de onderscheiding
voor haar inzet als pastoraal assistente
in onze parochie en eerder in de
parochie van Helmond-Noord, met
haar speerpunt de pastorale zorg in de
zorgcentra van de Zorgboog.
Tevens ontving een onderscheiding:
Jacqueline Huisman - Claassens voor
haar jaren
lange inzet als bestuurslid
en al haar activiteiten in de liturgie en
koorzang van onze parochie, met name
de Cantorije St. Lambertus en de laatste
jaren ook de samenzangvieringen en
liturgische roosters.
Wij zijn als Lambertusparochie dankbaar
voor zoveel belangeloze inzet. Zonder
vrijwilligers zouden wij als parochie
niet veel bereiken, en wij feliciteren de
gedecoreerden dan ook hartelijk met
de koninklijke waardering voor het
mooie werk wat zij hebben gedaan en
nog steeds doen ten dienste van ons
allemaal.

Lintjes voor vrijwilligers
Lambertusparochie
Actieve vrijwilligers ontvingen op 26
april in de Cacaofabriek een koninklijke
onderscheiding voor hun jarenlange
inzet voor kerk en samenleving.
Onder grote belangstelling speldde

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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burgemeester Elly Blanksma de onder
scheidingen op als Lid in de Orde van
Oranje-Nassau.

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

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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Juni brillenmaand
Nieuwe bril aangeschaft? Met vaak een
zonnebril op sterke gratis als tweede
bril?
Uw oude brillen kunnen een 2e leven
krijgen door ze te deponeren in de grote
houten (brillen)doos in de hal van de
Bethlehemkerk.
De taakgroep “Kerk ln De wereld”
levert ze weer aan Leo Gruijters (Movstiphout) die via allerlei stichtingen
zorgt dat de brillen in Zuid-Amerika
(Brazilië) en Afrika komen, waar ze graag
ontvangen worden.
Van Leo hebben we nog antwoorden op
twee brandende vragen gekregen:

Doe mee! U mag de brillen ook afgeven
bij een van de wijkteamleden.
Koffie-inloop-ochtend
Elke dinsdagmorgen (ook in de zomer
periode!!) houden we koffie-inloopochtend in de Ontmoetingsruimte van
de Bethlehemkerk van 10.00-12.00u.

Vraag: hoe is zo’n zeer specifieke per
soonlijke bril toch nog te gebruiken
door een ander persoon; gaat het om
de totale bril, of alleen het montuur of
worden de glazen hergebruikt. Kortom
hoe wordt zo,n bril verder behandeld?
Antwoord: Het is ter plekke gewoon een
bril passen en kijken of je er wat door
kunt zien. Vaak is er iemand aanwezig
(in Brazilië een Poolse zuster) die er
verstand van heeft. Er zijn mensen bij
die al jaren niets kunnen lezen of
veraf kunnen zien en dan ineens weer
wel. Het blijft passen en meten maar
complete brillen zijn nog altijd welkom.
Vraag: verzending kost geld. is het niet
beter om dat geld te doneren en er ter
plaatse een partij goedkope “Chinese”
(lees)brillen voor te kopen?
Antwoord: verzendkosten zijn er eigen
lijk niet, omdat deze ingezamelde brillen
met een andere zending spullen naar
Afrika gaan of naar elders op de wereld.

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!
Ademtocht
Op l juni wandelen we o.l.v. Rob Staals
(lVN) in de bossen van Bakel.
We starten om 13.30u en laten ons
verrassen door de mooie natuur om ons
heen.
Verzamelpunt nog niet bekend, maar
stuur een mail naar info:
corine@beeuwkes.com

Nieuwsblad voor Dierdonk

Scouting Paulus: Nacht van de vluchteling

In 2018 vindt de Nacht van de Vluch
teling plaats in het week
end voor
afgaand aan Wereld Vluchtelingendag
(20 juni), in de nacht van zaterdag
16 op zondag 17 juni. Het startschot
klinkt stipt om middernacht op de drie
startlocaties in Amsterdam, Rotterdam
en Nijmegen. De meeste deelnemers
lopen er gemiddeld 8 tot 9 uur over en
finishen dus de volgende ochtend.
Bron: www.nachtvandevluchteling.nl
Sinds 2010 organiseert Stichting vluchte
ling de “Nacht van de vluchteling” met
als doel een zo hoog mogelijk bedrag op
te halen om wereldwijd hulp te bieden
aan vluchtelingen.
Ook dit jaar doet een team van Scouting
Paulus hier aan mee!
Als leiding van scouting zetten wij ons
in om kinderen een leuke, veilige en
reuze gezellige vrijetijdsbesteding te
geven. Wij zijn daarom enorm begaan

met de kinderen die onder barre
omstandigheden
hebben
moeten
vluchten van oorlog en geweld. Wij
willen ons inzetten voor deze families en
deze (jonge) kinderen. Wat voor hen een
fijn en veilig thuis was hebben ze achter
zich moeten laten, om te vluchten
voor iets waar ze zelf geen invloed op
hadden. Wij hopen een steentje bij te
kunnen dragen aan het opbouwen van
een veilig en geborgen bestaan voor
deze getraumatiseerde kinderen en hun
families.
Wij willen de uitdaging aangaan om
40 kilometer te lopen, van Rotterdam
naar Den Haag, in de nacht, als gebaar
van ons gevoel van solidariteit met
het lot van deze miljoenen mensen die
vluchten in de hoop ergens weer een
veilig en gelukkig bestaan op te kunnen
bouwen.

2. Kies “sponsor een team”
3. Bij “selecteer een team’ kunt U
intypen Scouting Paulus Helmond
4. Volg de verder aanwijzingen op de
site
Wij hopen er op deze manier samen met
U voor te kunnen zorgen dat er weer
lachende kindergezichtjes en gelukkige
gezinnen zullen zijn.
Team Scouting Paulus: Rita, Mijke,
Dylan, Aniek, Leyroy, Emmy, Dion.

Meer informatie over onze scouting
groepen kunt u vinden op :
www.scoutingpaulus.com
www.facebook/scoutingpaulushelmond
info@scoutingpaulus.com

Natuurlijk blijft het niet bij een gevoel
van medeleven en een tocht van 40
kilometer. Ons doel is om een leuk
bedrag op te halen dat door Stichting
vluchteling besteedt kan worden om
een nieuwe en veilige toekomst voor
deze mensen te kunnen waarborgen.
Om dit te bereiken hebben wij Uw steun
nodig! Wij willen U vragen om een
financiële bijdrage te leveren.
1. Ga naar
https://www.nachtvandevluchteling.nl/
sponsoren

Gazet juni 2018

35

Woonplezier
Woonplezie
begint bij Broeckx makelaars
?
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Waar hangt dit huisje?

Wildenborchlaan 18

Coendersberglaan 28

Wat kost hij?

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

5709 MA TE He mond
v aagp js € 489.000 k.k.
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Malaxisbeek 8

Dierdonklaan 16

de Kromme Geer 14

5709 PJ TE He mond
v aagp js € 289.500 k.k.

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

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

Vogelhuis gespot?
We cht heeft u ze b j u n de buurt a z en hangen? De fe gek eurde voge hu zen
A s betrokken w jkmake aar hebben w j de afge open weken n D erdonk d verse voge hu sjes opgehangen
Een goede voge stand draagt n onze ogen b j aan woonp ez er
Daarnaast staan voge hu sjes b j Broeckx make aars a s nds jaar en dag symboo voor woonp ez er
W j hopen u er een groot p ez er mee te hebben gedaan
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

