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Een heel jaar feest
Het is vandaag 27 januari als ik dit voor-
woord schrijf. Enkele dagen geleden was 
heel Dierdonk wit en als de sneeuw in 
de juiste maand was gevallen hadden we 
kunnen spreken van een witte kerst. Ook 
onze mooie kerst- of misschien feestver-
lichting brandt nog steeds. Eigenlijk zou 
die toch na 6 januari uit moeten zijn.

Als we het zien als feestverlichting dan 
kan hij natuurlijk gewoon blijven bran-
den. Want het grote volksfeest carnaval 
is nu echt in aantocht. Helmond heeft zijn 
nieuwe stadsprins en ook in Dierdonk zijn 
weer diverse activiteiten – voor alle leef-
tijden - georganiseerd. Voor de Zittings-
avond in Parkzicht stelt de wijkvereniging 
voor de leden ieder 2 consumptiebonnen 
beschikbaar.

Voor de carnaval hebben we nog een 
feestelijke Valentijnsdag, dat als thema 
is genomen voor onze kinder/jeugdpa-
gina’s. Samen met carnaval komt ook de 
krokusvakantie, dus voor de kinderen is 
dat ook feest. Zo kunnen we nog even 
doorgaan, want daarna komt het paas-
feest, koningsdag, Bevrijdingsdag, de 
examenfeestjes en de grote vakantie. 
Allemaal feestjes waarbij de feestver-
lichting echt wel van pas komt. Dus laat 
die lampjes maar hangen, want het is het 
hele jaar feest. 

Verder vindt je in deze Gazet een terug-
blik op de feestelijke seniorenkerstoch-
tend en de feestelijke nieuwjaarsborrel 
van Moet-Niks. Ook een vooruitblik op 
feestelijke momenten, zoals de Jeugd 
Disco, en een tennistoernooi, want een 
wedstrijd geeft een winnaar. Ook onze 
toneelclub Maskarade gaat voor een 
nieuwe productie en deze wordt uitge-
voerd in ons eigen Parkzicht.  De premi-
ère wordt zeker een feest. 

Soms is het bij de redactie minder fees-
telijk, en dan komt dat door de vorm 
waarin copy wordt aangeleverd. In onze 
reminder die we sturen naar de vaste in-
zenders maar ook in onze colofon staat 
aangegeven dat ”Redactionele kopij 
in MS Word, bij voorkeur platte tekst.“ 
We verwachten dan dat de tekst wordt 
aangeleverd als los bestand als bijlage 
bij de mail, en niet in de mail getypt, en 
ook niet als een pdf.  Dit stemt ons wel 
eens treurig, daar we hieraan veel extra 
werk hebben om er voor u een feestelijke 
Gazet van te maken.

Overigens kunt u uw mening geven over 
de Gazet in de enquete die online staat 
op www.dierdonk.nl, waarvan de eerste 
resultaten al verklapt worden door onze 
geheim agent.

En tot slot willen we u na een feestje niet 
van een koude kermis thuis laten komen,  
daarom is de preventievoorlichting op 
7 februari, iets voor u. Bij het lezen van 
deze Gazet komt u misschien nog wel 
andere feestelijke zaken tegen  daarom 
wens ik u veel feestelijk leesplezier.
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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

Huisartsenpunt Dierdonk
Waterleliesingel 20, 5709 PD Helmond
Spreekuur op afspraak (558732
www.huisartsenpunt.nl

Huisartspraktijk Boszicht
Bakelsedijk 264, 5703 JJ Helmond
Mw. Drs. M.M.I.C.B. Gast (724872
www.huisartspraktijkboszicht.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

Logopediepraktijk Dierdonk (558360
logopedie.brouwhuis.dierdonk@gmail.com

Verloskundige praktijk “de Uiver”
Waterleliesingel 18 5709 PD Helmond,
Spreekuur: Di ochtend, namiddag, avond
Do ochtend,andere dagen in overleg 
Afspraken: 9:00-14:00 (518551
www.verloskundigendeuiver.nl

Praktijk voor Fysiotherapie,
Manuele en Kinderfysiotherapie
Waterleliesingel 18 5709 PD Helmond
Behandeling op afspraak (512723
dagelijks van 8.00 - 18.00 uur

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
DierdonkEvents
dierdonkevents@dierdonk.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 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:  13 februari.
Volgende verschijningsdatum vanaf:
 1 maart.
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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 

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!

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  meer dan 90 jaar uw 
vertrouwde witgoedspecialist

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

INBOUW
VAATWASSER

829.-    

579.-
euro

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

SU
PE

R 
AA

NB
IED

IN
G

A+

            



KlimaatAKKOORD kan in de huidige vorm 
NIET op de steun van 50PLUS rekenen.

Het gepresenteerde KlimaatAKKOORD 
kan in de huidige vorm NIET op 
de steun van 50PLUS rekenen. De 
geschetste plannen zijn voor de 
burger veel te duur en komen veel te 
snel. “Eerst maar eens flink de zware 
industrie aanpakken, in plaats van de 
auto van gewone mensen afpakken”, 
dat vind partij 50PLUS. “We wachten 
op de doorrekening van de plannen, 

maar het lijkt duidelijk dat burgers en met name ouderen 
zwaar worden getroffen. Kijk alleen al naar de fors hogere 
energienota’s dit jaar. Als die trend zich doorzet is het straks 
voor velen onbetaalbaar. En we kunnen ons niet allemaal 
een elektrische auto, zonnepanelen en een warmtepomp 
veroorloven.. “Warmte en warm water mogen geen luxe 
producten worden, waardoor mensen met een smalle beurs 
straks thuis in de kou zitten omdat ze de energiekosten niet 
meer kunnen betalen”. 50PLUS stelde al eerder schriftelijke 
vragen aan de minister van Economische Zaken over de 
gestegen energieprijzen. 50PLUS wil de kosten van de 
klimaatplannen eerlijk en naar draagkracht verdelen en 
tevens een goede verdeling van de kosten tussen bedrijven en 
burgers.

Laat duidelijk zijn: 50PLUS steunt de KlimaatWET wel en 

is zelfs mede-indiener van deze wet. “We moeten immers 
ook rekening houden met de toekomstige generaties. Het 
zijn onze kinderen en kleinkinderen aan wie we deze wereld 
doorgeven. Verder heeft iedereen behoefte aan schone lucht, 
ook dichtbij. Denk maar aan de slechte luchtkwaliteit in vele 
regio’s in ons land. Schattingen van het aantal vroegtijdige 
doden door luchtvervuiling in Nederland lopen uiteen van 
6.000 tot 12.000 per jaar. Door zelf het goede voorbeeld 
te geven kunnen we ook andere landen aanspreken, het 
is immers een wereldwijd probleem. Met de Nederlandse 
kennis en hoogwaardige technologie kunnen we er zelfs aan 
verdienen, zodat de burger er financieel niet voor hoeft op te 
draaien. Nederland is een land van innovatie. Tot slot is het 
voor 50PLUS ook van belang dat we op termijn voor onze 
energie niet meer afhankelijk zijn van Rusland, China, Saudie-
Arabië en andere oliestaten. “Alle maatregelen die nodig zijn 
om het einddoel* van de Klimaatwet in 2050 te halen moeten 
op een beheerste wijze worden ingevoerd. Niet te snel, daarbij 
moeten we rekening houden met jong en oud. Het moet voor 
een ieder betaalbaar blijven. Nogmaals warmte en warm 
water mogen geen luxe producten worden, maar moeten wat 
50PLUS betreft een basisrecht zijn van iedere Nederlander.

*Het einddoel is dat de CO2-uitstoot in 2050 ten opzichte van 
1990 met 95% is teruggedrongen.

Jan van Aert, raadslid 50PLUS

Laat ik me even voorstellen. 
Ik, als Louis van de Werff, ben ruim 
40 jaar werkzaam geweest op het 
 Dr.-Knippenbergcollege in de vakken 
wiskunde, economie, tekenen, infor-
matie kunde, onderzoeken en ont-
werpen en als laatste Informatica 
in de bovenbouw. Ruim 30 jaar ben 
ik lid geweest van de MR in allerlei 
rollen. Ik heb nog veel meer op “de 
Knip” gedaan, maar dat is teveel om 

op te noemen. In mijn vrije tijd ben ik onderdeel van “Haw ut 
Hellemonds” en treed met enige regelmaat hier en daar op. 
Zingen is ook een hobby van me en ga met veel plezier zingen 
bij Lambardi. Een jaar geleden werd ik gebeld door Michael 
Rieter van Helder Helmond. Hij vroeg of ik lijstduwer wilde 
zijn voor zijn partij. Na even nadenken heb ik “ja” gezegd. 
Boven verwachting had ik nogal wat stemmen binnengehaald 
en eindigde als vijfde in het rijtje van “ meeste stemmen”. 
Doordat ik met pensioen zou gaan, had ik meer tijd en heb ik 
een uitdaging gevonden in de rol van “burgercommissielid” bij 
Helder Helmond. Na veertig jaar onderwijs was dit wel even 
wennen! Alles was nieuw voor me: mensen, vergaderingen, 
formaliteiten, vergaderregels etc. Het was een nieuwe 
uitdaging en ik geniet er met alle teugen van. Het fijne van 

Helder Helmond is dat het een echt lokale partij is voor 
iedereen, waarbij ik links, rechts of midden expres achterwege 
laat. De fractie reageert snel op allerlei brieven, mails en 
andere berichten en toont betrokkenheid. Dit spreekt me 
aan, ook de sociale media worden goed gebruikt. Na een jaar 
meedraaien in commissievergaderingen kan ik zeggen dat ik 
volledig meedraai en mijn zegje kan doen. U zult daarom in de 
Gazette wat vaker van me horen met thema’s die voor U van 
belang zijn. Tot de volgende keer.

Louis van de Werff
Burgercommissielid Helder Helmond
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Gratis consumpties tijdens carnaval
Op zaterdag 16 februari vindt de klets- en amusementsavond 
plaats in Parkzicht. U kunt genieten van optredens van 
tonpraters Rob Scheepers, Rob Bouwman en Dirk Kouwenberg. 
Het amusement wordt verzorgd door Tadaa, Dubbel Trubbel 
en Kuub. Voorgaande jaren werden door de wijkvereniging 
gratis toegangskaartjes verloot onder de leden. Dit jaar 
gaat het anders. Alle leden van de wijkvereniging kunnen 
die avond 2 gratis consumptiebonnen krijgen (maximaal 
4 per gezin). Nog geen lid? Geef uzelf op voor de 16e (via 
dierdonk.nl/wijkvereniging/lid-worden-wijkvereniging)

Elders in deze gazet kunt u lezen wat er met carnaval nog 
meer te doen is in Dierdonk.

Bestuur van wijkvereniging Dierdonk
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Koersbal nieuwjaarsborrel Moet Niks 2019.
Traditie getrouw is de eerste woensdag van het jaar koersbal 
met een Nieuwjaarsborrel. Mede door de medewerking 
van de vrijwilligers van Parkzicht was de zaal nog feestelijk 
ingericht en de tafels decoratief opgemaakt door Ans.

Ieder lid bracht een aantal hapjes en een Nieuwjaars wens 
mee.

Wim opende deze feestelijke ochtend en stelde de nieuwe 
leden van de activiteiten commissie voor, waar alle aanwezige 
leden mee akkoord gingen.

De nieuwe commissie zal bestaan uit Ans Postma, Henk Arts, 
Wim Claassen.

Iedereen werd gevraagd voor ideeën en suggesties voor 
activiteiten.

Joke Nieuwhoff en Wim Claassen werden hartelijk bedankt 
voor hun inzet in de voorbijgaande jaren samen met Jeanne 
de Jong

De hapjes waren verrukkelijk en de nieuwjaarswens samen 
met een bol van vitaminen(sinaasappel)
en de totale verzorging was een hartelijk applaus waard.

Het was een gezellig samen zijn met een zeer goed begin voor 
Moet Niks voor 2019.

Moet Niks bedankt Dierdonk Events voor de gezellige kerstochtend. Bedankt Wilma, Hans, Stan, Herman en 
medewerkers.

Activiteitenoverzicht Moet Niks 
februari / juni 2019

Datum of periode Activiteit Plaats Toelichting
Februari / dinsdag 26e Winterwandeling Omgeving Dierdonk Van 10.30 tot 12.00 uur. Vertrek 

vanaf parkeerterrein AH

Maart Excursie Mededelingen volgen Zie de Gazet van Maart

April dinsdag 16e Fietstocht 25 km Mededelingen volgen Van 10.00 uur tot 12.30 uur
Vertrek vanaf parkeerterrein AH

Mei / einde deze maand Bustocht Omgeving West-Brabant Informatie volgt

Juni dinsdag 25e Fietsdagtocht Route nog uit te zetten Informatie volgt

Elke woensdagmorgen Koersballen Parkzicht Van 10.00 uur tot 12.00 uur

Als nieuwe activiteiten commissie zijn we druk bezig een aantrekkelijk programma te bieden.
Enkele activiteiten zijn nog niet rond. Zo ook de planning voor het komende half jaar.
Contactpersonen: Ans Postma tel. 06-20397918 / Henk Arts tel. 537112 / Wim Claassen tel. 559737
Voor bovenstaande activiteiten zien wij graag nieuwe gezichten!
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Computerinloop Parkzicht Foto Workshop
De bezoekers van de wekelijkse computerinloop blijken 
vaak te worstelen met hun foto’s. Het gaat dan niet alleen 
om aanpassingen van het plaatje.

Een veel voorkomend probleem is dat men door de bomen 
het bos niet meer ziet. Er worden per dag miljoenen foto’s 
gemaakt. De mogelijkheden van de mobiele telefoontjes zijn, 
wat dat betreft, voor veel mensen de uitdaging om van alles 
vast te leggen.
Het gevolg is dat men verdrinkt in de vele gemaakte foto’s.
Iets terugzoeken of rubriceren is voor de meeste gebruikers 
een groot probleem.

Ofschoon de kwaliteit van de foto’s, ook die van onze 
mobieltjes, beslist niet slecht is, zijn er ook beperkingen. Deze 
worden veroorzaakt doordat de ontwerpers proberen zoveel 
mogelijk toepassingen en mogelijkheden in de beperkte 
ruimte van de mobieltje te proppen. Dat geldt niet alleen voor 
de hardware, maar ook de software is compact en beperkt 
zich meestal tot enkele basisfuncties.
Een computer heeft veel meer mogelijkheden. Er is allerlei 
software, zowel gratis te verkrijgen als te koop.

We gaan in enkele workshops onze bezoekers kennis laten 
nemen van wat er allemaal mogelijk is.

In de eerste workshop, die op donderdag 14 februari 
gehouden wordt, gaan we ons bezig houden met het 
transporteren van foto’s vanuit het opnameapparaat in de PC 
of de laptop.
We gaan dan orde op zaken stellen, zodat we onze foto’s 
gemakkelijker terug kunnen vinden. Daarbij maken we gebruik 
van op internet gratis te verkrijgen programma’s. We kunnen 
daarmee ook eenvoudige correcties uitvoeren.

U kunt zich aanmelden voor deze workshop. Hieronder staan 
alle gegevens.
Datum en tijd: 14 februari van 10:00 tot 11:30 uur
Meebrengen: Laptop en een USB stick met oefenfoto’s
Kosten:  Gratis
Aanmelden: Uiterlijk 10 februari via mail 
   cvanderzanden@upcmail.nl

Uiteraard blijft u van harte welkom op alle overige inloop-
donderdagen van 10.00 - 12.00 voor ondersteuning bij 
problemen met uw laptop, tablet of smartphone. Zowel 
Windows als Apple gebruikers zijn welkom.

Carel van der Zanden

Senioren Kerstochtend 19-12-2018
Woensdag 19-12-2018 j.l. heeft Stichting Dierdonk Events, 
in samenwerking met Parkzicht, een kerstactiviteit 
georganiseerd voor de ouderen uit onze wijk. De opkomst 
hiervoor was met een 50 tal aanwezigen boven onze 
verwachting zodat de grote zaal van Parkzicht gezellig druk 
was. Om 10.00 uur werden de gasten welkom geheten en 
werd de ochtend gestart met een kop koffie of thee met een 
lekker stukje Limburgse vlaai.

Hierna werd begonnen met een Quiz waarbij de algemene 
ontwikkeling van de aanwezigen getest werd. De vragen 
gingen over allerlei onderwerpen zoals foto’s van oud 
Helmond, over kerst, over vitaminen en over onze eigen wijk.

Ook aan muzikaal entertainment was gedacht en de zusjes 
Irma en Erica Martens hebben in 2 sessies diverse liederen 
ten gehore gebracht. Tijdens dit programma was ook tijd 

ingeruimd om op passende wijze afscheid te nemen van 
Jeanne de Jong die jarenlang een van de drijvende krachten 
achter de ouderenclub Moet Niks is geweest.

Vervolgens was het tijd voor de lunch en werd iedereen 
voorzien van een kop soep, een pasteitje en kerstbrood.
Nadat iedereen voldaan was werd de uitslag van de Quiz 
bekend en werden de prijswinnaars verguld met een kleine 
attentie. Rond de klok van 14.00 uur werd iedereen bedankt 
voor hun aanwezigheid en keerde men tevreden huiswaarts.

Deze ochtend kon door de medewerking van: Parkzicht, Albert 
Heijn Dierdonk, Wijkraad Dierdonk en de Wijkvereniging 
geheel gratis aangeboden worden. Uit de vele positieve 
reacties die wij als Stg Dierdonk Events mochten ontvangen 
gaan we ervan uit dat dit evenement in de toekomst zeker 
een vervolg zal gaan krijgen.
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Carnavaleske ouderenmiddag

In Parkzicht, zondag 17 februari
Aanvang 14.00 Uur
Entree € 3.00 Incl. Garderobe en een kop koffie/thee

Stg. Dierdonk Events heeft, na een 
zeer geslaagde kerstochtend voor 
onze ouderen wederom in samen 
werking met Parkzicht, een nieuwe 
activiteit in het leven geroepen. Wij 
organiseren dit jaar voor de eerste 
keer een carnavalsmiddag voor de 50 
plussers in onze wijk, die op een rustige 
manier toch iets van het carnavals 
gebeuren willen proeven. We zullen 
onze muziek keuze hierop aanpassen 
en natuurlijk zal er de mogelijkheid 
zijn om, tussen de diverse optredens 
door, een dansje te wagen. Uiteraard 
zullen er deze middag ook een keur aan 
artiesten voor u optreden zoals kletster 
Helga Cornelissen als truckchauffeur, 
de winnaar van de Helmondse 
Carnavalskraker Hennie van Deursen, de 
groep Moi Gewist en natuurlijk zal het 
Dierdonks duo ‘Dè Kenne Wai ôk’ enkele 
van hun carnavalsnummers ten gehore 
brengen. De muziek zal deze middag 
verzorgd worden door Cor Claassen met 
zijn ‘DISCO 2000’.

Kaarten voor deze middag zijn te 
verkrijgen bij Albert Heijn Dierdonk. 
Wees er snel bij want er zijn een beperkt 
aantal kaarten beschikbaar en vol is vol.

Deze middag wordt mede mogelijk 
gemaakt door Stg Dierdonk Events, 
SCCD Parkzicht, Albert Heijn Dierdonk, 
Plus vd Wildenberg en de Wijkraad.
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versautomaat
van 8.00 tot 22.00 uur

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

Verhoeven  
                Martens vof

Het Mooiste Groen

Biezenweg 2a       Beek en Donk      Tel.: 0492-461310           

www.tuincentrumdebiezen.nl

NIEUW BIJ SMITS&SMITS

Kom alle nieuwe collectie
s

van o.a. PVC-vlo
eren 

en gordijnenstoffen 

ervaren in onze showroom. 

En laat u inspireren!

Braaksestraat 1
5709 JC Helmond

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

Laat u verrassen op 

onze Facebook-pagina:

facebook.com/smitsensmits

Daarom Smits&Smits

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

            



Een dagje sneeuw hebben we tot nu 
toe gehad hier in Nederland. En met 
de huidige temperaturen was het ook 
zo weer verdwenen. Vooruit, de win
ter is ook nog maar net begonnen. 
We hebben nog volop kansen op een 
paar witte dagen. Zolang het maar 
geen situaties zijn zoals momenteel 
in Oostenrijk en Zuid Duitsland; daar 
zijn wij Nederlanders toch niet echt op 
berekend.

Mocht er nog een enkele sneeuwbui val
len de komende tijd, dan hier een aantal 
tips voor het fotograferen van dit mooie 
witte landschap.

Witte landschappen geven je ca mera 
de in druk dat het heel licht is. Het auto
ma  tische belichtings pro gramma in 
je ca mera is ingesteld op ‘gemiddeld 
grijs’ (een ge middelde van alle lichte en 
donkere elementen in je foto). Doordat 
je camera uitgaat van gemiddeld grijs, 
lijkt het door al dat wit dat er veel licht 
is. Hierdoor gaat je camera automatisch 
onder belichten. Met sneeuw is het dus 
van belang om je camera iets te laten 
over belichten om deze correctie te 
doen herstellen.

Speel wat met de witbalans van je ca
mera. Een verkeerde witbalans kan 
zorgen dat er een gele of blauwe 
gloed over de sneeuw komt. Als je de 

wit balans aanpast naar een warmere 
kleur temperatuur, dan zal de sneeuw 
mooi er overkomen. En als je in RAW for
maat fotografeert dan kun je achteraf 
de kleur van de sneeuw nog wijzigen in 
de nabewerking.

Zorg voor voldoende contrast punten 
waarop je camera zich scherp kan stel
len. Je camera zal er door de sneeuw 
moeite mee hebben. Pak een object om 
scherp op te stellen; bijvoorbeeld een 
hek of tuinbankje. Een contrastpunt kan 
tevens zorgen voor wat diepte in de foto 
als je het wat op de voorgrond plaatst.

Focus niet alleen op de mooie witte 
landschappen. Sneeuw zorgt ook voor 
mooie effecten op detail niveau; denk 

hierbij aan ijsbloemen op de ramen, rijp 
aan boomtakken of ondergesneeuwde 
planten.

Let goed op je apparatuur als je lang du
rig buiten gaat fotograferen. Het mees
te materiaal van tegenwoordig is wel 
bestand tegen een beetje sneeuw, maar 
vocht kruipt waar het niet gaan kan. 
Voorkom overbodige blootstelling aan 
vocht. Wanneer je klaar bent met foto
graferen in de kou en je legt je camera 

vervolgens op een warme plek, zet 
deze dan nooit aan. Door het verschil in 
tem pe ratuur kan er condens ontstaan, 
wat je camera kan beschadigen. En 
daarnaast; zorg voor een reserve accu. 
Door de kou gaat je batterij sneller leeg 
dan op eenzomersedag.

Jeroen van Odijk

Fotodier … sneeuwlandschap
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Download 
de smuller app

via de app-store
of play-store DE SMULLER

FASTFOODCAFE

Download 
De Smuller Helmond     

app
voor bezorgen
en afhalen

Voor meerdere kandidaten zijn wij op
zoek naar royale tweekappers in

Dierdonk en Brouwhuis.
Maak geheel vrijblijvend een afspraak

voor de verkoop van uw woning

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

Konings
voor Verf en Behang

Korting op voorraad behangAltijd

 25%

             

            



Hoe is Valentijn ontstaan? 
Valentijnsdag is genoemd naar de 
heilige Valentijn. Hij was bisschop in 
Rome. Op 14 februari van het jaar 269 
werd hij door de Romeinen onthoofd, 
vlak voordat hun lentefeest zou 
beginnen. De Christenen uit die tijd 
vonden dat heidense lentefeest maar 
niks. Ze konden het niet afschaffen 
maar wel veranderen: ze maakten 
van het lentefeest een dag voor 
Valentijn. En zo werd de bisschop de 
beschermheilige van alle prille liefdes 
die in de lente ontluiken. Ca. 26 a 27 
jaar geleden is het overgewaaid uit 
Engeland en Amerika naar ons land. 
Het is nu een gewoonte geworden om 
met Valentijn iemand waar je veel om 
geeft te verrassen.

Nu je weet hoe valentijnsdag is ontstaan 
volgt hieronder een verhaaltje om zelf 
te lezen of om voor te laten lezen.

Valentijn, Valentijn, wie 
zal mijn liefste zijn .....  

Als Mieke thuiskomt uit school, doet ze 
heel geheimzinnig. Ze loopt gauw naar 
boven.  “Mieke”, roept mamma, “je 
moet je jas nog uitdoen.”  “Ik kom zo,” 
roept Mieke. Wouter klautert de trap 
op en gaat naar Miekes kamer.  Mieke 
heeft een mooie papieren bloem in haar 
hand. “Die heb ik op school gemaakt,” 
zegt ze.  “Morgen is het Valentijn.” “Wie 
is de vuile tijn?” vraagt Wouter. “Juffie 
Marian heeft verteld over Valentijn,” 
antwoordt Mieke. “Dan maak je een 
klein cadeautje voor iemand.”  “Voor 
wie dan?”  “Voor wie je de liefste vindt. 
En dan zeg je een versje op: 

Valentijn, Valentijn,
wie zal mijn liefste zijn? 

Omdat jij de liefste bent, 
krijg je dit mooi present. 

“Ik ben de liefste en ik krijg de cent,” 
zegt Wouter. Mieke lacht. “Je moet 
zeggen “present”. Dat is een cadeautje.” 
“Goed,” zegt Wouter, “maar ik geef het 
present aan pappa of mamma.” “Dat 
doe ik ook,” zegt Wouter. Mieke denkt 
even na. “Dan moet je een tekening 
maken,’ zegt ze. “En die moet je 
morgenvroeg geven.” 

Wouter rent meteen naar zijn kamer en 
begint te tekenen. Hij tekent bloemen in 
allerlei kleuren. Mieke komt even later 
kijken. “Dat is leuk,” zegt ze. “Ik geef een 
mooie bloem van papier en jij geeft een 
tekening met bloemen. Maar je mag niks 
verklappen, hoor. We moeten wachten 
tot morgen.” Dat belooft Wouter. Maar 
als ze ‘s avonds aan tafel zitten, vraagt 
hij: “Mamma, vind jij bloemen mooi?” 
Mieke geeft hem een schop onder tafel. 
“Au!” roept Wouter. “Mieke schopt 
mij.” “Houd je mond,” moppert Mieke. 
Dan weet Wouter het weer en zegt: “Ik 
zal niks zeggen.” “Stil nou,” zegt Mieke. 
“Krik krak,” roept Wouter, “slot op de 
mond.” “Waar hebben jullie het toch 
over?” vraagt pappa. “Verrassing,” zegt 
Mieke. “Morgenvroeg komt er een 
verrassing.” “Ja,” roept Wouter, “van 
vuile tijn.” Pappa en mamma moeten 
heel erg lachen, maar als ze zien dat 
Mieke heel boos kijkt, praten ze gauw 
over iets anders. 

Als Wouter en Mieke al een hele poos in 
bed liggen, komt pappa altijd even kijken 
of ze al slapen. Hij kijkt eerst bij Wouter 
om een hoekje van de deur. Wouter 
ligt lekker te slapen met zijn paard in 
zijn armen en zijn duim in zijn mond. 
Als pappa voor de kamer van Mieke 
staat, hoort hij haar zachtjes huilen. 
Voorzichtig doet hij de deur open en 
daar zit Mieke met betraande ogen op 
haar bed. Haar lampje heeft ze weer aan 
gedaan. “Wat is er met mijn lieverd?” 
vraagt pappa. “Ik weet niet wie ik moet 
kiezen,” snikt Mieke. “Jullie zijn alletwee 
even lief.” Pappa snapt er niks van. 
Dan vertelt Mieke van Valentijn en van 
de bloem. “Ik moet hem aan de liefste 
geven,” zegt ze. “Maar ik vind jullie 
alletwee even lief.” “Ach, mijn lieverdje 
toch,” zegt pappa en hij streelt zachtjes 

over haar hoofd. “Weet je wat? Je zegt 
gewoon dat de bloem voor ons samen 
is.” “Maar dat mag niet van het versje,” 
zegt Mieke. “Je moet er ééntje kiezen.” 
“Welk versje?” Dan zegt Mieke het 
versje van Valentijn op. 

Valentijn, Valentijn, 
wie zal mijn liefste zijn? 

Omdat jij de liefste bent,
krijg je dit mooi present. 

“Maar dan weet ik wel iets,” zegt pappa. 
“We veranderen het versje gewoon. 
Luister maar. 

Valentijn, Valentijn,
wie zal mijn liefste zijn? 
Omdat jullie samen de liefsten zijn, 
krijgen jullie samen dit presentje fijn.” 

Dat vindt Mieke een heel goed idee en 
tevreden valt ze in slaap. 

De volgende morgen staat Wouter al 
vroeg met zijn tekening bij het bed van 

Mieke. “Mieke!” roept hij. “het is vuile 
tijn.” Mieke is meteen wakker en stapt 
uit bed. “Ik geef de bloem aan pappa 
en mamma,” zegt ze, “Ze zijn alletwee 
lief.” Ze lopen samen naar het grote bed 
en zegt het nieuwe versje op. Wouter 
kijkt even naar zijn tekening en scheurt 
hem dan doormidden. Hij geeft de ene 
helft aan pappa en de andere helft aan 
mamma. “Dat is slim,” zegt pappa. En 
dan moeten ze allemaal lachen.

Uit Nog één nachtje slapen door Jacques 
Vriens en Dagmar Stam Uitgeverij Van 

Holkema & Warendorf 

Valentijnsdag 14 februari
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Doodles gifts op www.yoursurprise.nl      Doodles wenskaarten op www.greetz.nl.

       Oplossingen op pag 27.
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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

            



Na een heerlijke kerstvakantie zijn 
we op basisschool Dierdonk weer 
van start gegaan. Voorafgaand aan 
de kerstvakantie heeft het jaarlijkse, 
sfeervolle kerstdiner weer plaats 
gevonden. Ook hebben we allemaal de 
kerstviering bijgewoond.

Het kerstthema voor alle groepen was 
dit jaar “Iedereen telt mee!”. Elk jaar 
zetten wij ons in voor een aantal goede 
doelen. Ook dit jaar hebben we met 
kerst een goed doel gesteund. Dit jaar 
hebben we het goede doel ‘Kerst, mis 
je niet!’ vanuit de stichting Lev-groep 
gesteund. Hierbij hebben we mensen 
die in een sociaal isolement leven een 
warm hart toegedragen tijdens de 
kerst  dagen. Dit hebben we gedaan door 
een kerstattentie te maken, die aan de 
mensen is uitgereikt tijdens een door de 
LEV groep georganiseerde kerstviering.

Een vooruitblik: De nationale voorlees
dagen
De nationale voorleesdagen zijn van 23 
januari tot en met 2 februari. Tijdens 
deze dagen wordt er op verschillende 
manieren extra aandacht besteed aan 
voorlezen. Zo komt Blikkie de voorlees-
bus van Bibliotheek Helmond bij ons 
op school. In de volgende Gazet de 
verhalen over dit voorleesfeestje!

Een vooruitblik: De talentenweken
Eind januari staat ook in het teken van 
de talenten van de kinderen. In de 
talentenweken presenteren de kinderen 
hun talenten aan de rest van de groep.

Daarnaast worden de opa’s en oma’s 
op school uitgenodigd om hun klein-
kinderen te komen bewonderen tijdens 
een optreden. Tijdens dat optreden 
laten de kleinkinderen hun talenten zien 
aan hun opa’s en oma’s.

In de volgende Gazet meer over de 
talenten van de kinderen hier op school!

BS Dierdonk: een terugblik en vooruitblik
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Februari 2019 in het Annatheater
Dinsdag 5 februari:
Gratis proefles cursus “Tekst en 
Rol” 
In deze cursus nemen we een toneel
tekst als uitganspunt om scènes vorm te 
geven en om een rol echt overtuigend 
te spelen. Tekstanalyse, tekst en rol
interpretatie komen aan bod. Vanuit
ver schillende invalshoeken ga je de 
rol verkennen en je eigen maken. Zo 
leer je op een waarachtige manier van
uit een bestaande tekst een andere
persoonlijkheid op het toneel neer te 
zetten.
In de toneellessen werk je aan je 
houding, stem en verbeelding. Je ver
mo gen om samen te werken en je 
fantasie worden verbreed. Doe je mee?
Kom op 5 februari vrijblijvend de eerste
les volgen. 
Deze cursus is zowel voor beginners
als gevorderden geschikt, omdat er 
eventueel in niveaugroepen gewerkt zal 
gaan worden. 

data en dag van de week: elke dinsdag 
van 5 februari t/m 9 april 2019
tijd: van 20.00 tot 21.30 uur
gratis proefles/1e les: dinsdag 5 
februari van 20.00 tot 21.30 uur
voor meer informatie: Lavínia 
Germano, telefoon: 0644369288,

Dinsdag 12 en 26 februari: 
Zingen voor je Leven Helmond
Kom gratis en vrijblijvend een keer ge
zellig meezingen!
“Als ik zing, voel ik dat ik leef.”

Stichting Kanker in Beeld biedt patiënten
en hun naasten de mogelijkheid de 
confrontatie met de ziekte te verwerken
en een plek in het leven te geven door 
middel van creatieve expressie.
Met onze activiteiten helpen we (ex)
patiënten en hun naasten kracht en
energie te ontdekken, de zelf red zaam
heid te vergroten, het gevoel van eigen
waarde te herstellen en de kwa liteit van 
leven te verbeteren.
 
Zingen voor je Leven doe je in een koor 
en waar je in alle vrijheid je eigen 
stem kan ontdekken. Tijdens de 
repetities wordt zang ingezet als een
creatief
middel. Door te zingen wordt uiting
gegeven aan gevoelens. Zo geeft zingen
lucht, biedt het troost en schept het
ruimte voor nieuwe kracht en energie. 
 
Zingen voor je Leven is het landelijke 
korennetwerk van stichting Kanker
in Beeld. Naast stembevrijding en in
contact komen met je innerlijke kracht, 
zingen alle koren repertoire. 

Zangervaring en noten kunnen lezen 
is niet nodig. Ieders stem en inbreng is
mooi genoeg om mee te doen.

Repetitiedata: we repeteren in de 
oneven weken op dinsdagochtend van
10:00 tot 12:00 uur
Wanneer: 12 en 26 februari
Inschrijven/informatie:
nancy@nancymeijer.nl;
www.annatheater.nl

Het Annatheater is gelegen aan de 
Engelseweg, 1 minuut lopen van het NS-
station. Het adres is: Floreffestraat 21a, 
Helmond. Telefoon: 0492 475255,email: 
info@annatheater.nl
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Carnaval 2019 Parkzicht

Klets en amusements-
avond in parkzicht zater-

dag 16 februari
Aanvang 20.00 uur
zaal open 19.30 uur

Entree € 12.50
Incl. Garderobe en een kop koffie/thee

Voor alweer het vierde jaar zijn we er 
ook nu weer in geslaagd een fantastisch 

programma voor u in elkaar te zetten 
met optredens van het Helmondse duo 
‘Dubbel Trubbel’, amusementsgroepen 

Tadaa en Kuub, het Dierdonks duo 
‘Dè Kenne Wai ôk’ en de kletsers, 
Rob Scheepers uit Helmond, Dirk 

Kouwenberg en Rob Bouwman. Licht 
en geluid worden ook dit jaar weer 

verzorgd door Dierdonker Cor Claassen 
met zijn DISCO 2000.

Zorg dat u op tijd uw kaarten voor 
deze avond haalt want vol is vol!

Kaarten verkrijgbaar bij Albert Heijn 
en aan de zaal.

Jongeren carnavalsavond 
donderdag 28 februari

Donderdag 28 februari
Leeftijd vanaf 18 jaar

Toegang gratis
Aanvang 20.00 Uur

Kinderdisco vrijdag 
1 maart m.m.v. DJ - 

Klumpie
Vrijdag 1 maart

Leeftijd groep 5 t/m 8
Entree € 2.50

Ieder kind ontvangt een tractatie
Aanvang 19.00 Uur einde 21.30 Uur

Kaarten verkrijgbaar aan de zaal

Kindermiddag 4 maart 
m.m.v. DJ – Klumpie

Aanvang 14.00 Uur
Entree groot en klein € 2.50

Kinderen krijgen diverse tractaties
Ballonnenclown

Smincken
De grabbelton met leuke cadeautjes

Kaarten verkrijgbaar aan de zaal
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Helmond

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

www.ruyssenaars-vdbroek.nl

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

• Fysiotherapie
• Manueeltherapie
• Sportfysiotherapie
•  Orthopedische

Revalidatie
• Oedeemtherapie
• Dry Needling

Fysiotherapie
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Echtscheiding
Alimentatiezaken
Ontslagzaken
Incassozaken
Letselschadezaken
Bestuursrecht
Ondernemingsrecht
Strafrecht

braakmanadvocaten.nl
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5707 AA  Helmond

T 0492 544415
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Kent u deze Dierdonker al?
Johan Smit
Hoe goed kent u uw wijkgenoten? Wie 
woont er in uw buurt en wat houdt hen 
bezig? In iedere editie een interview 
met een Dierdonker om hier achter te 
komen. Deze keer: Johan Smit.

Johan Smit, 50 jaar oud, vader van twee 
tieners en getrouwd met Ans, woont 
al sinds 1997 in de Rosendaeldreef in 
Dierdonk. Oorspronkelijk komt hij uit de 
buurt van Deventer, maar door zijn werk 
als beroepsmilitair bij de Luchtmacht 
kwam hij 25 jaar geleden in onze mooie 
stad terecht en hij is er gebleven. In 
eerste instantie woonde hij in een flat 
in Helmond-West, waar hij Ans leerde 
kennen die twee deuren verder in 
dezelfde flat woonde. Samen gingen ze 
op zoek naar een mooie koopwoning, 
maar ze konden er geen enkele vinden 
die aan al hun eisen voldeed. In 
Dierdonk werd nog volop gebouwd en 
was dus alles wat ze zo graag wilden 
mogelijk. 

Johan is nog steeds heel erg blij met 
het wonen in Dierdonk. Alle facetten 
en gemakken zijn in de buurt; je zit 
vlakbij Eindhoven en voor de dagelijkse 
boodschappen ben je zo in Bakel.
Maar daarnaast woon je eigenlijk heel 
landelijk en kun je zo lekker in de natuur 
wandelen. Dat heeft ook zo zijn charme. 
Het feit dat Johan en Ans nog steeds 
naast dezelfde buren wonen als destijds, 
helpt ook zeker mee. Er wonen sowieso 
nog steeds veel dezelfde gezinnen in 
de straat. “Vroeger organiseerden we 
buurtfeesten in de straat en waren 
we heel fanatiek met het volleyballen 
tijdens de Dierdonkdagen. Maar toen 
iedereen kinderen kreeg en deze wat 
groter werden, is dit verwaterd.”

Jaarlijkse motorrit met groep 8
Johan is al een aantal jaar onderdeel 
van een echte Dierdonkse traditie: de 
jaarlijkse motorrit met de leerlingen van 
groep acht na afloop van het schooljaar. 
Dit wordt namelijk al 20 jaar ieder jaar 
georganiseerd, met uitzondering van 
één jaar, toen het weer er te slecht voor 
was. Toen is de rit op een andere dag 
alsnog gereden.

Nadat hij twee jaar meegereden had 
als motorrijder, besloot hij het mee 

te organiseren toen zijn dochter 
zelf in groep acht zat en het dat jaar 
niet van de grond leek te komen. Er 
komt dan ook meer bij kijken dan je 
wellicht zou denken: de tocht is zo’n 
30 kilometer lang en er moeten ver-
gun ningen aangevraagd worden en 
voldoende motorrijders gevonden 
wor den voor 100 tot 125 kinderen! 

Maar buiten dat, moeten er voldoende 
verkeersregelaars zijn. En sinds 2015 
moeten deze officieel twee weken voor 
het event bij de politie bekend zijn en 
moet iedere verkeersregelaar eerst 
mid dels e-learning een training volgen, 
voordat ze aan de slag kunnen. Omdat 
ze op alle kruispunten op de route van 
30 km moeten staan, heb je dus veel 
vrijwilligers nodig. Johan heeft het 
verder druk met het uitstippelen van 
de route, het maken van een proefrit 
de dag van te voren en ga zo maar door. 
Ze beginnen tien weken voor de daad-
werkelijke rit al met de organisatie om 
alles op tijd rond en geregeld te krijgen. 
Omdat Johan inmiddels een andere 
functie heeft binnen Defensie, waardoor 
hij onregelmatige diensten draait, heeft 
hij de organisatie aan anderen over-
gelaten. Hij gaat de komende jaren 
echter zeker proberen mee te doen: 
“Als motorrijder of als verkeersregelaar, 
want daar hebben ze altijd mensen voor 
nodig.”

Johan heeft in al heel wat verschillende 
plaatsen gewerkt, omdat er een rou-
latie plicht geldt binnen Defensie; om de 
paar jaar verander je van functie. 

Momenteel werkt hij in Duitsland, maar 
toen de kinderen klein waren, werd hij 
een paar jaar in Den Haag geplaatst. 
“Het houdt het werk enorm afwisselend, 
maar het is niet altijd ideaal qua reistijd: 
eerst zit je in de Peel en dan ineens in 
Den Haag met twee uur reistijd per dag 
en twee kleine kinderen thuis.” Ook de 
uitzendingen -de laatste was er een van 
vier maanden in 2013- zijn niet niks. 
Maar zowel Johan als Ans zeggen hier 
trots over: “Het was pittig maar het 
heeft ons als gezin ook sterker gemaakt. 
We kunnen samen echt de hele wereld 
aan!”

Maartje van Lith
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HENK HUIJSMAN
O P T I E K

Schoolstraat 25
5761 BV  Bakel
Telefoon 0492-343878
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Huijskensstraat 21  •  5706 XA Helmond (Brandevoort) 

Omdat iedereen anders is...
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Omdat iedereen anders is...

Van ons 
24-uurs mortuarium

 krijgt elke nabestaande 
een eigen sleutel.

U I T VA A RT  S P I E R I N G S

•  Puincontainers 
•  Afvalcontainers 
•  Zandcontainers 
•  Opslagcontainers 
•  Inboedelcontainers 

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

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

0492 - 51 78 61 Ook voor particulieren!
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Safe the date - toernooi 30 en 31 maart

Op 30 en 31 maart organiseert TV Dierdonk een gezellig 
open tennistoernooi: De Dierdonk Weekend Games!

We hopen op tennissers uit Helmond en de directe omgeving 
van Helmond. Maar natuurlijk willen we vooral ook deel
nemers uit Dierdonk!

We willen er een gezellig weekend van maken. Met lekkere 
hapjes en drankjes. Echt Brabantse gezelligheid. Daarom 
is dit toernooi ook toegankelijk gemaakt voor beginnende 
tennissers! We willen hiermee open staan voor iedere 
tennisliefhebber van jong tot oud en van onervaren tot zeer 
ervaren.

Dus blokkeer dit weekend alvast in je agenda en schrijf zo snel 
mogelijk in via www.toernooi.nl.

Doe mee aan de SamenLoop voor Hoop 
Alle belangstellenden in Dierdonk 
worden – net als alle anderen in 
Helmond en directe regio – van harte 
uitgenodigd om mee te doen aan de 
SamenLoop voor Hoop in Helmond, 
het 24uurs wandelevenement dat 
in 2019 wordt georganiseerd. Op 29 

/ 30 juni 2019 is er voor de vijfde keer een Samenloop voor 
Hoop in Helmond. Een prachtig lustrum zal het gaan worden, 
waarbij de inzet van veel deelnemers, teams, bedrijven en 
vrijwilligers wordt verwacht.

Wat betekent de SamenLoop voor Hoop: Bij de Samenloop 
voor Hoop vragen we aandacht voor de ziekte kanker en voor 
(ex)kankerpatiënten. Met de SamenLoop voor Hoop wordt 
geld ingezameld voor KWF Kankerbestrijding en het Inloophuis 
de Cirkel in Helmond. Iedereen, jong, oud, fit, maar ook minder 
fit kan meedoen. Naast het feit dat er aan het einde van het 
evenement hopelijk een flink bedrag wordt overgemaakt naar 
KWF Kankerbestrijding, is de SamenLoop voor Hoop vooral 
om eregasten/survivors  ((ex)kankerpatiënten) een hart 
onder de riem te steken en met z’n allen het leven te vieren. 
De totale opbrengst van de Samenloop komt voor 90% ten 
goede aan het KWF en voor 10% aan inloophuis de Cirkel. De 
SamenLoop voor Hoop is een evenement waarbij Helmond 
laat zien de strijd tegen kanker te ondersteunen. Kanker 
raakt immers 1 op de 3 Nederlanders. Wanneer de avond 
valt verlichten duizenden kaarsenzakken met persoonlijke 
boodschappen het parcours. Tijdens deze kaarsenceremonie 

worden dierbaren herdacht en 
vieren we dat mensen kanker 
hebben overwonnen. Een 
indrukwekkend moment tijdens 
dit prachtige evenement. Op 
zondagochtend wordt een 
Kinderloop georganiseerd met 
uiteraard voor de kinderen speciale activiteiten op het terrein. 
De 24uurs manifestatie wordt feestelijk afgesloten met de 
bekendmaking van het uiteindelijke bedrag dat is ingezameld 
voor KWF Kankerbestrijding. Burgemeester Elly Blanksma is 
ambassadeur van de Helmondse SamenLoop. 

Deelname van teams met hun lopers wordt bijzonder 
gewaardeerd omdat daarmee een belangrijke bijdrage wordt 
geleverd aan het realiseren van het goede doel waar wij 
allemaal aan werken: aandacht voor kankerbestrijding én een 
financiële opbrengst voor verder kankeronderzoek. Ook is 
het samen lopen, mensen ontmoeten en beleven een leuke, 
plezierige en hartverwarmende teamactiviteit. Teams worden 
gevraagd om bijzondere acties te ondernemen om nog meer 
geld in te zamelen en krijgen ook alle gelegenheid om zich in 
het weekend op het terrein d.m.v. een kraam te presenteren. 
De organisatie kan zeker nog de nodige vrijwilligers 
gebruiken; graag aanmelden via de website. Ook bedrijven 
worden de komende tijd benaderd om ofwel een vrijwilliger 
financiële bijdrage te leveren ofwel een eigen team deel te 
laten nemen. Voor meer informatie en ook voor aanmelding: 
www.samenloopvoorhoop.nl/helmond

Gazet februari 2019 25

           



De kookmuts
Dit heerlijke Italiaanse gerecht met vis 
wordt bereid met risotto. Risotto is een 
rijstgerecht uit het noorden van Italië. 
De rijstkorrels zijn rond en kunnen 
meer dan viermaal hun gewicht aan 
vocht opnemen zonder van vorm te 
veranderen of kapot te koken.

Net als veel andere traditionele Italiaanse recepten en 
gerechten is ook het maken van risotto niet heel lastig. 
Belangrijk is dat je er voldoende liefde instopt tijdens het 
koken. Als je dat doet in de vorm van geduld en aandacht, kan 
het niet misgaan

Mijn weerspreuk voor deze maand is; “ Is het in februari guur 
en koud, dan komt er een zomer waarvan je houd ”. Het is 
maar dat u het weet.

Gazetmenu voor de maand februari 
Risotto met curry en mosselen
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . voor 4 personen

Ingrediënten
2 kg verse mosselen
4 stelen bleekselderij
3 uien, middelgroot
2 teentjes knoflook
2 takjes verse tijm
2 blaadjes laurier
5 dl witte wijn
150 gram risottorijst
75 gram Parmezaanse kaas
1 citroen
3 gram Curry poeder
3 gram Kurkuma poeder
Zout en peper
Roomboter
Bieslook

Benodigdheden
Grote stoofpan
Schaal voor vocht
Koekenpan met deksel

Bereidingswijze
Spoel de mosselen goed schoon met 
koud water.
Spoel de stelen bleekselderij en snipper 
fijn.
Pel twee uien en snipper deze ook fijn.
Smelt een klont boter in een grote 
stoofpan. Fruit de ui glazig. Voeg er dan 
de bleekselderij aan toe en laat even 
stoven.
Voeg nu de mosselen toe en kruid met 
peper en zout naar smaak.
Giet de witte wijn erbij en laat zachtjes 
garen met de deksel op de pan.
Schut af en toe om, de mosselen zijn 
klaar als ze opengaan.
Giet de mosselen af en vang het 
kookvocht op. 
Haal de mosselen uit de schelp. Houd 
de groenten apart en het  resterende 
mosselvocht.

De risotto
Pel een ui en de knoflook en snipper fijn.
Verhit een scheut olijfolie in een 
koekenpan, fruit de uien en laat de 
knoflook even mee stoven.

Doe er de curry- en kurkumapoeder bij 
en laat even meestoven.
Doe de rijst in de koekenpan en roer om 
zodat alle korrels wat glazig worden.
Voeg er 200 ml mosselvocht (zonder 
groenten) aan toe en laat zachtjes 
garen met de deksel op de pan. Roer 
er zo weinig mogelijk doorheen. Als de 
risottorijst het vocht heeft opgenomen 
voeg dan nog een keer 200 ml 
mosselvocht toe.
De rijst is gaar na ongeveer 20 minuten 
als het vocht is opgenomen.

Neem de risotto van het vuur en roer 
één keer om. Doe er een flinke klont 
boter door de risotto. Voeg er eventueel 
wat extra mosselvocht (of water) bij.
Rasp de Parmezaanse kaas door de 
risotto. Breng op smaak met peper en 
zout.
Maak de citroen goed schoon, rasp deze 
en snipper de bieslook.
Verdeel de risotto over borden en schep 
er wat mosselen met groenten over. 
Werk af met citroenrasp en bieslook.

Serveren:
Serveer ze knapperig warm, met wat 
mosterd of curry.

Tip(s):
• Kurkuma geeft de rijst niet veel meer 

smaak, maar kleurt hem wel mooi geel. 
• Zo weinig mogelijk roeren door de 

risotto, als je dit teveel doet, maak je 
zetmeel los en kan de rijst zich aan de 
bodem hechten. 

• Spoel de risottorijst nooit af. Hierdoor 
verdwijnt het zetmeel en krijg je een 
droge risotto en wordt het eindresul-
taat een stuk minder lekker.

bron: De kookmuts.
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Eerst even een correctie, want als je naam niet helemaal goed 
staat als prijswinnaar moeten we dat even corrigeren. Het 
betreft Gijs van den Reek.  De n van den was weggevallen.  Bij 
deze onze excuses.
Afgelopen maand hadden we de ballen in de kerstboom Het 
was wat bladeren door de Gazet, en voor sommige misschien 
toch te moeilijk. Uiteindelijk was de juiste oplossing “Rudolf 
het rendier”. Uiteindelijk waren er slechts 12 inzendingen, 
dus gehalveerd ten opzichte van vorige maand. laten we 
hopen dat deze keer het aantal inzendingen weer op loopt 
naar meer dan 20. Komen er weer te weinig inzendingen 
dan gaan we opnieuw bekijken of we doorgaan met een 
prijspuzzel, 
Dus kinderen van Dierdonk blijf puzzelen en vergeet deze 
niet in te zenden. Ook als je voor de eerste keer meedoet kun 
je al meteen in de prijzen vallen. Uit de goede inzendingen 
van afgelopen maand heeft Jan van Duren, Secretaris van 
de Wijkvereniging weer 3 willekeurige kinderen getrokken. 
Deze hebben op 25 januari in een winters landschap hun 
prijs, zijnde een boekenbon van de Ganzenveer, in ontvangst 
genomen. Op de foto hieronder de gelukkige prijswinnaars. 
Brent, inzet kon niet aanwezig zijn maar heeft zijn prijs 
inmiddels ontvangen. 

Van Harte Gefeliciteerd!
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. Dit is de oplossing die je door moet geven. 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 Kinderpuzzel
Schovenhorstweide 1
5709 SG Helmond.
Deelname is weer mogelijk vanaf 7 jaar, 

tot dat je de basisschool verlaten hebt. Vermeld je naam, ad-
res, telefoonnummer, leeftijd en of je een jongen of  meisje bent. 
Onder de goede oplossingen verloten wij: 
3 boekenbonnen van € 10,00.
Uiterste inzenddatum: Woensdag 13 februari 2019.

Jeugdprijspuzzel. Win een boekenbon!

Oplossing doodles spelletjespagina 19 Roel van Doorn en Sanne Swinkels,  inzet Brent Koops, 

De rebus

De oplossing:

T=M  -N B=V
-D

+

L=T

+ +S

+

k=g BO =G

-N
-D

+

-TJES

_ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _    _ _ _   _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _
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  KLAAR TERWIJL U WACHT

 
EXTRA SLEUTEL

ook autosleutels met

startonderbreker

VAN TIEL
BAKEL

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

Voor uw frietwagen-catering 
op locatie 

Johan Slegers

info@johanslegers.nl
Tel. 06 537 604 75

Weet u het al

Maak kennis met de onder-
nemers in Bakel en weet 

dat klantvriendelijkheid en 
service bij hen hoog in het 

vaandel staan!

Ondernemer van Bakel!
Hier had uw advertentie 

kunnen staan.

Informatie: 
advertenties@dierdonkgazet.nl 

telefoon 06- 40980106

BAKEL HEEFT HET 
HELEMAAL

 

 

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 

               

            



Dierdonk wordt even ‘Oklahoma..’
Theaterspektakel in Parkzicht

Dierdonk – Met het wereldberoemde toneelstuk ‘Augustus 
Oklahoma’ bereidt Toneelgroep Maskerade zich voor op een 
spectaculair theaterseizoen. Speciaal voor deze productie 
wordt Parkzicht in november van dit jaar omgebouwd tot 
de villa van de familie Weston, ergens op het bloedhete 
platteland van Oklahoma. En op deze plek vertelt de van 
oorsprong Dierdonkse toneelgroep het hartverscheurende, 
maar tevens hilarische verhaal van een nietsontziende 
familie op drift.

Na de mysterieuze verdwijning van de vader des huizes 
verzamelt de familie Weston zich in het ouderlijk huis. Een 
bont en succesvol gezelschap, zo lijkt het althans. Want al 
snel lopen de spanningen hoog op, vooral veroorzaakt door 
de aan pillen verslaafde manipulatieve moeder Violet. Alle 
familiegeheimen worden onthuld. De gifbeker moet tot de 
laatste druppel leeg, met alle gevolgen van dien…

Augustus Oklahoma van Tracy Letts belooft een sensationele 
theaterbelevenis te worden. Onder regie van Dirk van der 
Pol brengen maar liefst veertien bevlogen acteurs, soap en 
toneel op een bijzondere locatie bij elkaar. Alle ruimtes in 
Parkzicht worden op bijna filmische wijze benut, zelfs het 
buitengebeuren. De scherpe humor, de prachtige teksten, de 
herkenbare situaties en de mooie muziek maken het stuk een 
lust voor oog en oor. Het stuk werd bekroond met belangrijke 
Amerikaanse toneelprijzen en werd verfilmd met Meryl 
Streep en Julia Roberts in de hoofdrollen.

De repetities zijn inmiddels begonnen. De première is op 
vrijdag 1 november om 20.00 uur in Parkzicht, Dierdonklaan 
1 in Helmond. Op dezelfde locatie is de voorstelling verder 
nog te zien op 2, 3, 6, 7, 8, 9 en 10 november, eveneens 
om 20.00 uur. Zie voor meer informatie en reserveringen 
www.maskeradehelmond.nl. En ook de Gazet houdt u 
maandelijks op de hoogte.
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Huisartsenpraktijk Dierdonk 

Wij zijn verheugd u te kunnen 
informeren dat Huisartsenpraktijk 
Dierdonk zijn opvolgers heeft 
gevonden.

Per 1 januari 2019 is de praktijk 
overgenomen door huisartsen punt 
Ittervoort / Weert. Dit is een sa
men werkings  verband van meer dere 
huisartsen. De praktijken in Itter voort 
en in Weert zijn zeer goed lopende zelf
standige praktijken. De samen wer king 
is vooral gericht op admini stratie en 
regel geving. Hierbij worden vele ad mini
stratieve processen, die achter de scher
men plaats vinden, cen traal ge regeld. Zo 
houdt de huisarts meer tijd over voor de 
daadwerkelijke patiënten zorg.

In de Huisartsenpraktijk Dierdonk blij
ven twee vaste huisartsen werkzaam 
om de patiëntenzorg te leveren. 

Mevr. Laros zal samen met mevr. Dele
marre de patiëntenzorg op zich nemen.

Wat verandert er voor U?
Uiteraard krijgt u te maken met twee 
nieuwe gezichten. De twee huidige 
praktijken worden samengevoegd tot 
èèn praktijk. Hierbij heeft u steeds de 
keus bij welke van de twee huisartsen 
u het liefst op het spreekuur komt. 
Er komt één telefoonnummer voor 
de gehele praktijk. Spreekuren zullen 
dagelijks in de ochtend en middag 
plaats vinden. Het huidige team van 
assisten tes en praktijkondersteuners zal 
tezamen blijven werken als een team.

Wij staan voor laagdrempelige zorg. 
Patiënten moeten snel terecht kunnen 
bij hun huisarts. Deze zorg willen wij 
zoveel mogelijk in de huisartsenpraktijk 
leveren. Wij zullen vanaf 1 maart gaan 
starten met bloed prikken in de praktijk 
en dagelijks een assistentenspreekuur 
organiseren waar u terecht kunt voor 
een bloeddrukmeting, injectie, oren 
uitspuiten et cetera. Ook willen we dit 
jaar de longfunctieonderzoeken in de 

praktijk gaan organiseren. Op termijn 
willen we dat de praktijk gecertifi ceerd 
gaat worden, zoals de praktijken in 
Ittervoort en in Weert al zijn gecertifi
ceerd.

Al met al hebben we er het volste 
vertrouwen in dat wij voor u de komen
de jaren de best mogelijke zorg kunnen 
bieden. Wij zijn erg enthousiast en 
zien uit naar de samenwerking met het 
huidige team van assistentes.

Wellicht ten overvloede maar u gaat 
automatisch over naar ons nieuwe team 
en u hoeft hiervoor niet op nieuw formu
lieren in te vullen. De contact gegevens 
blijven onveranderd.

Wanneer u vragen heeft over zaken 
uit dit bericht, of indien u vragen heeft 
over zaken die niet genoemd zijn dan 
verzoeken wij u vriendelijk con tact op 
te nemen met de praktijk. De assisten
tes en de huisartsen zijn zeer bereid u te 
woord te staan.

Team huisartsenpunt Dierdonk
Zie ook www.huisartsenpunt.nl

De huisartsen stellen zich voor
Lieke Delemarre

Mijn naam is Lieke Delemarre, geboren 
in 1984 in Eindhoven en woon in 
Veldhoven samen met mijn vriend. Voor 
mijn huisartsenopleiding heb ik in de 
psychiatrie en de kindergeneeskunde 
gewerkt. Verder ben ik als arts bij de 
Koninklijke Luchtmacht werkzaam 
geweest. Hierbij ben ik tweemaal op 
uitzending geweest namelijk naar 
Afghanistan en naar Mali. Ik ga met veel 
plezier aan de slag in Dierdonk!

Imke Laros

Ik ben Imke Laros, geboren in 1980. 
Ik woon in Venlo met mijn man en 3 
kinderen. Ik werk al 8 jaar als huis
arts in Ittervoort. Ik heb voor mijn 
huisartsopleiding 2 jaar op de spoed
eisende hulp in het Elkerliek ziekenhuis 
in Helmond gewerkt. Ook tijdens de 
huisartsenopleiding heb ik een jaar bij 
een huisartsenpraktijk in het centrum 
van Helmond gewerkt. Ik heb al die jaren 
met veel plezier in Helmond gewerkt en 
kijk ernaar uit hier weer terug te keren.

Per 1 januari 2019 hebben wij,
 dokter van Vijfeijken en dokter 

Strijbos, onze huisartsenzorg 
in Medisch Centrum Dierdonk 

overdragen aan dokter Laros en 
dokter Delemarre, zoals u in de 
bovenstaand bericht kunt lezen.

Met het volste vertrouwen geven 
wij het stokje door aan dit ervaren 
huisartsenteam, dat garant staat 
voor vernieuwende kwaliteitszorg, 

waarbij de arts-patiëntrelatie 
centraal staat.

Wij willen u danken voor het in ons 
gestelde vertrouwen. Wat hebben 
wij in al die jaren veel leed en lief 

gedeeld!
Wij hopen dat u dit gevoel kunt 

meenemen naar onze opvolgers.
Het was voor ons een waar voorrecht 

om uw huisarts te mogen zijn!
Moge het u allen MEER dan goed 

gaan!

Met Dank,
Frank. A.T.C van Vijfeijken

Math. H W. Strijbos
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Van Paulus krant tot Paulus nieuwsbrief

Internet Scouting Paulus www.scoutingpaulus.com
Facebook  www.facebook.nl/scoutingpaulushelmond
E-mail algemeen  info@scoutingpaulus.com

Al meer dan vijfentwintig jaar geven 
wij drie keer per jaar de Pauluskrant uit 
op papier. Deze Paulus krant werd ver-
spreid onder leden, ouders en leiding en 
sinds 2005 ook onder onze sponsoren. 
Al die jaren was in de Paulus krant te 
lezen welke avonturen de jeugd bij onze 
groep allemaal beleefden. We hebben 
hierdoor ook een inzicht kunnen geven 
wat onze vrijwilligers allemaal doen voor 
de jeugd van onze wijken Helmond-oost 
/ Dierdonk.

Elke keer schreef leiding maar ook 
soms leden een verhaal dat dan samen 
met foto’s gepubliceerd werd in onze 
Paulus krant. Dit schrijven vraagt de ene 
keer wat meer energie dan de andere 
keer, maar uiteindelijk lag er dan toch 
weer een papieren versie op de mat. 
Tegenwoordig lezen we meer en meer 
di gitaal en dus konden wij ook niet ach-
ter blijven. Daarom zijn we enkele jaren 
geleden de Pauluskrant ook in digi tale 
versie gaan uitgeven zodat we deze 
ook konden verspreiden via e-mail en 
face book. Hierdoor is de Paulus krant 
ook bereikbaarder geworden voor een 
groter publiek.

Maar dan krijgen we afgelopen jaar te 
horen dat onze Paulus krant drukkerij 
er mee gaat stoppen en moeten we op 
zoek naar een andere drukker. Echter 
een commerciële drukkerij is voor ons 
te duur, we hebben tenslotte maar een 

pa pieren oplage van 200 stuks. Ook be-
reiken ons signalen dat de krant in zijn 
huidige vorm minder gelezen wordt, er 
is minder interesse in de uitgebreide 
ver halen die geschreven worden door 
on ze leden en leiding. Het nieuws moet 
net als in andere nieuwsbronnen sneller 
en korter. Het wordt dus tijd voor iets 
nieuws, tijd om de koppen bij elkaar te 
steken.

Vanaf januari 2019 wordt de Paulus 

krant in een ander jasje gegoten en zal 
de naam veranderen in Paulus nieuws-
brief. Meer foto’s en minder tekst en 
minder pagina’s, maar we gaan wel pro-
beren deze nieuwsbrief meerdere keren 
per jaar uit te geven.

Heeft u als lezer van dit wijkblad ook 
interes se om de digitale Paulus nieuws-
brief te lezen en wilt u deze ook in uw 
mailbox ontvangen, stuur dan even een 
mailtje naar onderstaand adres.
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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 een 
aantal kerener 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.

De eerst volgende Liederentafel is op 27 februari van 20.00 
uur tot 23.00 uur. U wordt uitgenodigd om samen met ons 
Nederlands en an ders talige luister- en meezingliedjes, mee 
te zingen, dit onder de bevlogen leiding van onze bevlogen 
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.

Meezingen met ‘t Akkoordje op 27 febr.

Peuterspeelzaal Hummeldonk
Daar zijn we weer, 
ook peuterspeelzaal 
HUMMELDONK  is 
weer gestart in dit 
nieuwe jaar. 

We hebben er zin in, de peuters en 
ouders komen uitgerust naar de 
peuterspeelzaal en ook zij hebben er zin 
in.
We gaan weer een mooi jaar tegemoet 
met nieuwe plannen en bezigheden.

Thema Kleding
Gemotiveerd gaan we aan de slag met 
onze thema’s. We zijn begonnen met 
het thema KLEDING. Zeer interessant 
voor de peuters met aan- en uitkleden 
en hoe heet dat kledingstuk ook alweer?

We hebben een leuke kledingwinkel 
gemaakt waar we spelenderwijs kunnen 
passen, kopen en natuurlijk betalen en 
alles inpakken in grote kleding tassen. 
Heerlijk al die peuters en juffen die 
zich steeds verkleden en van alles 
aanpassen. We lezen uit het boek 

“Aankleden met Fien en Milo” en op 
toerbeurt gaat het boekje ook met de 
kinderen mee naar huis om het daar ook 
nog te lezen. 

Peuters vanaf 2 jaar
We zijn gestart met de twee jarige 
peuters en dat was na ruim 20 jaar 
dat Hummeldonk al open is, best 
spannend….maar het is er alleen maar 
gezelliger op geworden. Het is heel mooi 
om te zien hoe de oudere peuters zich 
ontfermen over de jonge peuters en het 
is verbazend hoe snel ze mee gaan in 
het ritme van de peuterspeelzaal.  Dus 
welkom, welkom peutertjes!

Ook krijgt onze locatie een nieuw 
verf beurt, de binnenkant word goed 
aangepakt en gaan we helemaal 
opfrissen.  
Kom gerust een keer kijken met je 
peuter hoe het bij ons eruit ziet. Op de 
website staat meer informatie en daar 
kunt u ook een rondleiding aanvragen. 
www.spring-kinderopvang.nl

Herrinering infomatieavond: preventie
Donderdagavond 7 februari 2019 in 
Parkzicht

Op donderdagavond 7 februari is er in 
Parkzicht een voor lichtings avond over 
brand- en inbraak preventie. Deze avond 
wordt verzorgt door de brandweer en 
de Stadswacht. Inloop vanaf 19:00 uur, 
start presentaties om 19:30 uur.

U bent van harte welkom!

Het Buurtpreventieteam Dierdonk 
Veengeul
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Dierdonk AED proof:
In Dierdonk worden door de gemeente 
Helmond 3 AED’s geplaatst. 2 AED’s 
was net niet voldoende om geheel 
Dierdonk AED proof te maken. Een AED 
gebied mag maximaal een doorsnede 
hebben van 1000 meter om aan de 6 
minuten grens te voldoen.

De AED locaties zijn:

Huisartspraktijk Boszicht
Bakelsedijk 264
5703 JJ Helmond
0492-724872
Hulpverleners actief 80

Medisch Centrum Dierdonk
Waterleliesingel 16-22
5709 PD Helmond
0492-512723
Hulpverleners actief 83

Ride Wine Dine
Coendersberglaan 17
5709MA Helmond
Hulpverleners actief 81

De locatie op de Bakelsedijk vindt u 
misschien wat vreemd, maar hierdoor 
dek ken we een groter gebied ook buiten 
Dierdonk. De gemeente wil de AED zo 
efficiënt mogelijk plaatsen.

In tegenstelling tot mijn vorig bericht in 
de Gazet blijkt Dierdonk over voldoende 
burger hulpverleners te beschikken. Dit 
is fantastisch. In verband met de privacy 
wet werden aan mij (terecht) geen 
namen en adressen doorgegeven, maar 
via de HartslagNu app kun je precies 
zien hoeveel burgerhulpverleners er 
actief zijn in een bepaalde cirkel en dit 
ziet er goed uit in “ons” Dierdonk. Maar, 
hoe meer hoe beter, dus meld je aan!

Burgerhulpverlening

6 minuten…
De cruciale tijd bij een hartstilstand 
zijn de eerste 6 minuten. Hoe sneller 
iemand gereanimeerd wordt, hoe 
groter de kans op leven én leven met 
minimale schade. Voor de professionele 
hulpverlening is het vaak lastig om 
binnen deze tijd bij een slachtoffer aan 

te komen. Als burgerhulpverlener start 
jij in die kritieke minuten de eerste hulp 
op en begin je met reanimeren.

Jouw taak als burgerhulpverlener
Wanneer 112 wordt gebeld, stelt de 
meldkamer Ambulancezorg vast of het 
om een mogelijke hartstilstand gaat. Als 
dit het geval is, ontvangen de burgers 
die het dichtstbij het slachtoffer zijn 
automatisch een alarmoproep. Je gaat 
naar het slachtoffer toe (of haalt eerst 
een AED, afhankelijk van de oproep) 
en je start de reanimatie alvast op. Dat 
kan handmatig zijn of met behulp van 
een AED. Je reanimeert net zo lang 
tot dat de ambulance is aangekomen 
en professionals het werk van je over-
nemen.

Hoe word ik gealarmeerd?
Wanneer is vastgesteld dat het om een 
mogelijke hartstilstand gaat, worden 
de burgerhulpverleners die zich dichtbij 
het slachtoffer bevinden, binnen een 
straal van 750 meter, automatisch ge-
alar meerd. Als vrijwilliger ontvang jij 
een bericht op je telefoon, per app of 
sms. Je wordt gevraagd rechtstreeks 
naar het slachtoffer te gaan of eerst een 
openbare AED op te halen en dan ter 
plaatse te gaan.

Wie kan burgerhulpverlener worden?
Iedereen die kan reanimeren, kan zich 
bij HartslagNu aanmelden. Jij en ik. 
Jong en oud. Hoe meer mensen bij het 
netwerk zijn aangesloten, hoe beter. 
Wanneer je wordt geregistreerd als 
hulpverlener bij HartslagNu, dan heb je 
een erkende reanimatietraining gevolgd 
en zorg ervoor je dat je ieder jaar een 
opfriscursus volgt.

Hulp verlenen wanneer jij wilt
Je verleent hulp wanneer je kunt. Zo 
kan het zijn dat je niet je plek acuut kan 
verlaten. En, weet je op voorhand dat 
je niet oproepbaar bent of wilt zijn, dan 
kun je dit ook aangeven. Dit kan je in je 
profiel in de app of op Mijn HartslagNu 
instellen. Zo heb je altijd zelf in de hand 
of je wel of niet opgeroepen wordt of 
naar een reanimatie gaat.

Meld je aan
Registreer je als burgerhulpverlener 
wanneer je kan reanimeren. Daarnaast 
moet je ook willen reanimeren als dat 
nodig is. Ben je al professioneel hulp-
verlener? Ook dan is je registratie van 
harte welkom!

Meld je aan als burgerhulpverlener op 
www.HartslagNu.nl

Wil je een cursus reanimeren 
volgen: Meld u snel aan bij EHBO 
vereniging Helmond via mailadres: 
secretariaat@ehv-helmond.nl

Met vriendelijkegroeten
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Dierdonk 3D: de gazet-enquête
Ook in 2019 zet ik als DierDonkDetective mijn undercover 
speurwerk voort op zoek naar zaken die voor de gewone 

Dierdonker onbereikbaar blijven. 
Meestal was een persoon het 
lijdend voorwerp maar deze keer 
ben ik op de digitale tour gegaan. 
Het is gelukt om de Gazet-enquê-
te te hacken dus hier kunt u de 
eerste resultaten aanschouwen.

Eerst even de geschiedenis. De 
redactie van de Gazet was al jaren 
geïnteresseerd in de mening van 
zijn/haar lezers. Er was zelfs al 

een enquête opgesteld maar die is nooit afgenomen. Ik heb 
deze enquête ingezien en het bewijs dat het om een oude 
enquête gaat is geleverd door de vraag wat u vindt van de 
rubriek ‘W(r)ikken en wegen’. Deze rubriek bestaat al lang niet 
meer. Ik was destijds betrokken bij het afscheidsartikel en heb 
hem/haar opgevolgd met mijn bijdragen.

Inmiddels werd het bestuur van wijkvereniging Dierdonk ook 
steeds benieuwder naar uw mening over de Gazet. Zeker 
toen het een paar jaar geleden financieel wat minder ging 
met het blad. De inkomsten vanuit de advertenties liepen 
terug en werd het steeds belangrijker om kritisch te kijken 
naar de hoeveelheid pagina’s. En dus naar de inhoud. De 
oude enquête werd geüpdatet en het plan was om winkelend 
publiek bij Albert Heijn te vragen naar hun mening. Inderdaad, 
een beetje een achterhaalde manier. Vandaar nu de keuze 
voor een moderne variant: google-forms via social media.

En daar kom ik in beeld. Google drive betekent dat niet alleen 
de maker maar ook een slimme hacker bij de resultaten kan. 

En laat mij nou net een cursus hacken hebben gevolgd. Dit 
leverde mij wel een dilemma op. Ik weet namelijk ook dat de 
redactie van de Gazet en het bestuur van de wijkvereniging in 
maart bij elkaar gaan zitten om de resultaten te bespreken. 
Later volgt dan een artikel in de Gazet en op de website met 
de acties die daaruit voortvloeien. Is het dan wel fair om nu 
het gras voor hun voeten weg te maaien? 

Nee dus, maar met een nagelschaartje kan ik al wel een beetje 
gras verwijderen. 

Op het moment van de hack hadden 84 personen de enquête 
ingevuld. Het aantal vrouwen is 56. De leeftijdsgroep 45 – 
55 jaar is het sterkst vertegenwoordigd. Het bestuur van 
de wijkvereniging kan tevreden zijn. Hun bijdragen worden 
massaal gelezen (95% ‘altijd’ en ‘soms’ tegen 5% ‘nooit’ 
en ‘ken ik niet’). De wijkagent scoort nog beter met een 
percentage van 97%. Jammer dat die rubriek (tijdelijk?) niet 
meer verschijnt. De redactie van de Gazet mag trots zijn want 
het overall cijfer dat gegeven wordt ligt hoog (65% geeft een 
8 of hoger).

Het laatste dat ik met u wil delen, is of u de enige bent die 
dit leest. Hoeveel mensen lezen deze rubriek ‘altijd’ of ‘soms’? 
Het antwoord is: 80%. Kortom, een mooie score die mij weer 
motiveert om voor u mijn ogen, oren en laptop open te 
houden.

Afsluitend wil ik u er op wijzen dat de enquête nog niet 
gesloten is. Ook u kunt uw mening nog geven. Kijk op de 
website www.dierdonk.nl en scroll een beetje omlaag op de 
homepage. Laten we gaan voor minstens 120 respondenten.

Geheime groeten van geheim agent pd7

Gazet enquête januari 2019: deeloverzicht van 95 responses

Nieuwsblad voor Dierdonk34

            



Rampetampers 55 jaar!
55 jaar Rampetampers
Als deze Gazet op de mat valt dan is het jubileum week-
end in volle gang. Een carnavalesk jubileumjaar dus en 
een prima moment om even terug te kijken op de rijke 
historie van onze vereniging. We willen iedereen die ons 
op de een of andere manier kent uit het verleden maar 
ook mensen die ons nog niet zo goed kennen de gelegen-
heid geven mee te kijken in onze geschiedenis. We gaan 
daarom een jubileumboek uitgeven. Dit prachtige boek, 
dat uiteraard van veel foto’s voorzien is, bevat heel veel 
feiten, beelden en verhalen uit onze lange geschiedenis.   
Uitvoering

• ingebonden boek met hardcover
• afmetingen ca. 30 x 21 cm
• 120 tot 140 blz

Bestellen
• uitgave: in april – mei dit jaar
• kosten: € 11.=, zonder verzending en bij voor-inschrijving
• Inschrijven voor 15 maart bijvoorkeur via e-mail: 

55jaar@rampetampers.nl

Alleen de bestelde boeken zullen worden gedrukt. Er is geen 
voorraad. Een tweede druk vindt alleen plaats bij voldoende 
aanvraag en kan een hogere prijs met zich meebrengen.

Impressie van het jubileum boek

Zittingsavonden
In 2019 zullen er in de Fonkel door een intensive samenwerking 
van de Rampetampers, de Fonkel,  Helmonse Enterteenmunt 
Groep en Wijkbeheer binnenstad, 2 Kletsavonden plaats- 
vinden waarbij op de Fonkelende Kletsavond op vrijdag 8 
februari het programma louter uit Mistery optredens zal 
bestaan. 
Op zaterdag 23 februari is dan de Oergezellige Kletsavond 
met de kletsers: Dolf Schrama, Rob Scheepers(Helmond), 
Helga Cornelissen, Rob Bouwman en als amusement: Willy en 
René, Tadaa en Niks en ‘n Bietje.  

Verder werken mee: de Durbloazers, 
de Dansgarde en Showdansgroep van 
de Rampetampers. Kaartverkoop bij 
Wijkcentrum ’De Fonkel’, ’Primera De 
Luifel’ in winkelcentrum de Bus en via de 
webshop op: www.rampetampers.nl.

De entree bedraagt per avond € 11,00. Wilt u naar beide 
avonden dan kunt u een Paspartout kopen voor € 20,00
Zaal open 19.00 uur.  Aanvang 20.00 uur.
Info: www.defonkel.nl & www.rampetampers.nl

Feestmiddagen voor de kinderen.
Maandag 4 en Dinsdag 5 maart dan zijn ze er weer, de 
feestmiddagen voor de kinderen. Speciaal voor de kinderen 
van de basisschool. Samen lekker springen en hossen op 
carnavalsmuziek of meedansen met je favoriete artiest. Op 
dinsdag kan dat zelfs  onder leiding van DJ Klumpie. 

Natuurlijk wordt er gezorgd voor een lekkere traktatie. Lever 
de kleurplaat in die te downloaden is op onze website, en 
maak ook kans op een prijsje.
Vanouds dus belooft dit weer een gezellige boel te worden 
waar je gewoon bij geweest moet zijn.

Zaal open 13.30 uur, Aanvang 14.00 uur. Afgelopen is het om 
17.00 uur. Voor de entreeprijs hoef je het niet te laten , slechts 
€ 1,00 .

De Rampetamper
Ons Buukske “de Rampetamper” is weer uit. Dit is digitaal te 
lezen op www.rampetampers.nl
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Parochie H. Lambertus

Eucharistievieringen in het weekend Parochie H.Lambertus:
H. Jozef, Tolpost  zaterdag 17.00 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
Pastoraal team:
pastoor drs. E.C. Seidel (477255 pastoorseidel@live.nl
pastor W. Koopmans (477255 pastorkoopmans@live.nl
diaken H.W. Dings (476345 diaken@heiligelambertus.nl

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
www.facebook.com/ParochieHeiligeLambertus

Kerkbalans 2019: kerken 
kosten knopen, juist in een 
dure tijd…
Voor iedereen betekent de kerk iets 
anders. Voor sommigen is geloven in 
God misschien helemaal niet hun ding, 
maar is er wel zoiets als een christelijke 
cultuur, met normen en waarden. Er zijn 
mensen die niets met een kerk hebben, 
maar wel vinden dat de monumentale 
gebouwen bewaard moeten blijven. 
Voor anderen is geloven belangrijk als 
fundament in onzekere tijden. Weer 
anderen willen wel gebruik kunnen 
blijven maken van kerken voor bepaalde 
gelegenheden, belangrijke levens mo-
men ten en dergelijke. Anderen waar-
de  ren de inzet van gelovige mensen 
en kerken voor de samenleving en de 
armoedebestrijding. 

Alleen voor degenen die de kerken 
waardeloos vinden of graag zouden zien 
dat kerktorens verdwijnen en gelovigen 
onzichtbaar worden, is het voortbestaan 
van kerken oninteressant. Wie er wél 
enige waarde aan hecht, mag er eens bij 
nadenken voor wie en door wie kerken 
en geloofsgemeenschappen dan blijven 
bestaan. Wie houdt dat allemaal in 
stand?

Kerken kosten knopen. Het is altijd ver-

velend om over geld te moeten zeu ren 
als het over geloven gaat, maar hoewel 
God van ons houdt, regent het geen 
euro’s uit de hemel.
Anders dan veel mensen denken, zijn 
kerken helemaal niet rijk. O ja, de kerken 
in Helmond staan met fraaie gebouwen 
op prima locaties. Aan de buitenkant 
lijkt het (nog) heel wat. Maar veel ex-

kerkgebouwen hebben nu een andere 
functie, zoals gezondheidscentrum, kin
der opvang of theater. We hadden het 
graag anders gezien maar ja… Als we 
er samen niet hard voor werken, zijn er 
over een aantal jaren nog meer kerken 
die verdwijnen of een andere functie 
krijgen. De kerken krijgen namelijk 
geen subsidie en in dure tijden blijft er 
dan weinig over. Onderhoud van het 
ge  bouw, de mensen die er werken en 
maatschappelijke projecten kosten ge-
woon geld. 

Daarom is er elk jaar de Actie Kerkbalans. 
Het voortbestaan van alles wat met 
kerken te maken heeft, ligt in onze eigen 
handen. Gelooft u dat het zonde zou zijn 
als torenspitsen en het christelijk leven 
uit Helmond zou verdwijnen? Zou u het 

jammer vinden als de kerken niets meer 
voor de medemens in nood zouden 
doen? Dan kan uw bijdrage zeer welkom 
zijn. 

De actieperiode van Kerkbalans loopt 
van 19 januari tot en met 2 februari 
2019. Kerkbalans is een gezamenlijke 
actie van de RoomsKatholieke Kerk en 
de Protestantse kerken in Nederland. 
Elke euro die u geeft komt terecht in de 
eigen gemeenschap, en gaat niet naar 
Rome of landelijke potjes. Wat u geeft 
in Helmond, is bestemd voor de kerk in 
Helmond. 

Wilt u meedoen? Uw kunt een bijdrage 
overmaken naar NL72RABO 0171 0800 
84 t.n.v.  R.K. PAROCHIE H. LAMBERTUS 
in Helmond. Alvast hartelijk dank!
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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

ZORG-SAAM
Het programma ZORG-SAAM omvat 
le zingen, cursussen gesprekgroepen 
en andere activiteiten en is niet alleen
voor mensen die lid zijn van de Bethle-
hem  kerk. Iedereen die interesse heeft
en wil aanhaken is welkom. 

Deze maand o.a.
Za 16 febr. 9.30-11.30 
meditatief schilderen
Ma 18 febr. 20.00-21.30 
Bijbelanders: de bijbel als oud boek 
blijkt vaak zeer actueel
Di 19 febr. 20.00-21.30 
ribible: ontdekking van vergeten verha
len
Di 26 febr. 20.00-21.30 
leegte achter dingen: hoe ga je om met 
tegenslag en verdriet

Terugblik
De ontmoetingsgroep voor mensen die 
een naaste verloren hebben was voor 
de 6 deelnemers een vertellen en luis
teren hoe we omgaan met afscheid 
nemen en emoties. Hoe nu verder?
Bij voldoende belangstelling kan na 
Pasen een nieuwe groep beginnen,

Dit is slechts enkele voorbeelden uit het  
‘ZorgSaam’ programma. 
Lezingen en gespreksgroepen beginnen 
20.00 uur in de ontmoetingsruimte van 
de Bethlehemkerk.
Vraag naar het complete programma bij 
één van de wijkteamleden of kijk op de 
site.

SchuldHulpMaatjes Helmond 
aan de slag!
Na een aanloop die startte in het voor
jaar van 2015 met het initiatief van de 
Protestantse Gemeente te Helmond 
om “voor SchuldHulpMaatje te gaan” is 
de Helmondse tak van deze landelijke 
vereni ging nu echt actief! Samen met 
de Helmondse Damiaanparochie en 
de Lambertus parochie is SchuldHulp
Maatje Helmond opgericht. Deze 3 
kerken geven ook financiële onder
steu ning, net als het Kansfonds en de 
gemeente Helmond. Na een gedegen 
voor  bereiding zijn de coördinator en 3 
maat jes, allen vrijwilligers, getraind en 
officieel gecertificeerd om aan de slag te 
gaan: het ondersteunen van mensen die 
in financiële problemen zitten of dreigen 
te komen. Zij zijn een soort coach die 
naast de cliënt staat om orde op zaken 
te stellen en te helpen bij het vinden 
van de juiste hulp. Daarbij geven zij een 
gevoel van vertrouwen dat er iemand 
naar ze omkijkt

Koffie-inloop-ochtend
Elke dinsdagmorgen houden we koffie
inloopochtend in de Ontmoetings
ruimte van de Bethlehemkerk van 10.00
12.00u. Een ieder die het gezellig vindt 
om een kopje koffie te drinken samen 
met anderen, elkaar te ontmoeten op 
een doordeweekse dag, nodigen we 
hierbij uit! Van harte welkom!
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Stichting Draaiorgels Helmond
Ook in 2018 hebben we ruim 10.000 bezoekers mogen 
ontvangen. Deze bezoekers waaronder diverse Dierdonkers 
kwamen voor de bezichting van onze exposities, de 
draaiorgels en de concerten.
Zondag 3 februari 14.00 tot 16.00 uur Concert door de 
Muziekvrienden uit Boekel.
‘De Muziekvrienden’ is met zijn 25 actieve muzikanten 
zowel binnen Huize Padua, als daarbuiten een gewaardeerd 
blaasorkest met een breed en divers repertoire. Ze spelen 
moderne blaasmuziek zoals pop, rock, tango, cha-cha, 
swing, maar ook Egerländer, Tsjechische blaasmuziek, 
carnavalsmuziek, dixieland, wals en polka. Ook het solistisch 
werk wordt niet geschuwd.

Zondag 10 februari 14.00 tot 16.00 uur zal Liederentafel ‘t 
Akkoordje een concert verzorgen.
Liederentafel ‘t Akkoordje is geen onbekende in Dierdonk. Zij 
repeteren elke woensdag in Parkzicht en organiseren ook een 
aantal keer per jaar een meezingavond in Parkzicht.  Nu zijn ze  
te horen tussen de draaiorgels in de Gaviolizaal. Zij zijn voor 
de vierde maal te gast. De Helmondse Liedertafel ’t Akkoordje 
bestaat sinds oktober 1994 en verzorgt per jaar vele optre 
dens voor verenigingen, zorgtehuizen, bejaardencentra, jaar-
markten etc. Het gezelschap bestaat uit ongeveer 60 zeer 
enthousiaste vrijwilligers waaronder zangers, zangeressen, 
muzikanten en technische dienst. Hun optredens vinden 
plaats in de gehele regio zuidoost Brabant maar ook (ver) 
daarbuiten. De zang en samenzang wordt afgewisseld met 
bekende melodieën op de draaiorgels. Dirigent is Frans 
Sijmons.

Zondag 17 februari 14.00 tot 16.00 uur Concert Carnavalesk 
door de Rimboband en de zanggroep “Moi Gewist”.
Carnaval 2019 is in aantocht. De Rimboband nestaat dit 
jaar 40 jaar en is een muziekgezelschap voor mensen met 
een verstandelijke beperking. De leden wonen in de regio 
Helmond, namelijk in de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-
Bakel, Helmond, Geldrop-Mierlo, Laarbeek en Someren. De 

band bestaat uit zo’n 60 leden, variërend in de leeftijd van 
18 tot ruim 60 jaar. Alweer voor het 4e jaar op rij wordt door 
de Rimboband te midden van de draaiorgels een carnavalesk 
concert verzorgd. Naast de door de Rimboband gespeelde 
stukken zullen ook onze draaiorgels voor, na en in de pauze 
carnavalsmuziek ten gehore brengen. Aan deze gezellige 
middag met muziek en zang wordt medewerking verleend 
door “Moi Gewist” een carnavalesk zanggroepje dat diverse 
malen het schlagerfestival in Helmond heeft gewonnen. 

Zondag 24 februri 14.00 tot 16.00 uur concert Zangvereni-
ging La Vita uit Mariaheide en Love4music uit Veghel.
Een ding hebben beide koren gemeen, ze staan onder bezie-
lende leiding van dirigent Dan Loredan. Zangvereniging La 
Vita is met ruim 30 leden een vierstemmig gezelschapskoor 
uit Mariaheide. Ze beschikken over een eigen combo. Het uit 
mannen en vrouwen bestaande koor heeft een breed reper-
toire bestaande uit musical en populaire melodieën. 

Love4music is een kleine enthousiaste groep met leeftijden 
tussen de 20 en 60+. Hun liefde voor muziek is te horen en 
te zien tijdens hun optredens en repetities. Hun dirigent be-
geleidt ze op piano of keyboard terwijl zij diverse door hem 
gearrangeerde pop en gospelsongs ten gehore brengen. 

De entree tijdens de openingstijden en optredens is gratis, 
echter vragen wij wel een donatie achter te laten in onze 
orgelpijp.                         Zie ook: www.draaiorgelshelmond.n

Zaterdag 2 en 
zondag 3 maart,

tijdens carnaval zijn 
we gesloten
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