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Alg. Politienummer (0900-8844
Wijkagent Hein Albers via  (0900-8844
 mail: hein.albers@brabant-zo.politie.nl
Basisschool Dierdonk (512021
Dierenambulance (513971
Gemeente (klachten) (587690
Kruiswerk Peelland (0900-8998636
Parochie  H.Lambertus (522109 
Wijkopzichter Dhr. Paul Linders
  mail: p.linders@helmond.nl
Ziekenhuis Elkerliek (595555

Apotheek uitdeelpost Dierdonk
Waterleliesingel 16 (522016
Recepten afgegeven vóór 12:00 uur 
kunnen van 14:45 uur tot 15:30 uur 
worden opgehaald.

Centrale Huisartsen Post 
(alleen spoed) (0900 - 8861 

Huisartsen praktijk Dierdonk
F.A.T.C. van Vijfeijken, (514121
M.H.W. Strijbos (558732
Spreekuur op afspraak
Waterleliesingel 20, 5709 PD Helmond
www.huisartsenpraktijkdierdonk.nl

Tandarts Dhr. R.J. van Hagen, 
Coendersberglaan 42
5709 MA Helmond (556156
Behandeling op afspraak
Tandarts Mw. H. Jeurgens-Schoolen
Waterleliesingel 22
5709 PD Helmond (510410
Behandeling op afspraak

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

Verloskundige praktijk “de Uiver”
Waterleliesingel 18
5709 PD Helmond, (518551
Spreekuur:  di (namiddag - avond) 
 wo en do (ochtend)
Afspraken:  ma-do: 13:00-14:00
www.verloskundigendeuiver.nl

Logopediepraktijk Dierdonk
logopedie.brouwhuis.dierdonk@gmail.com
Normaal (558360
Mobiel (06-10767213

Peuterspeelzaal Hummeldonk (514611
Moeders – voor - moeders
Sandra Rondeel (514911
Kinderopvang ZieJeZo 
Zwanebloemsingel 54 (06-4344 3137
Kinderdagverblijf De Bereboot
Oude Dierdonk 1 (475009 
Spring Kinderopvang
met een voorsprong (088-2088200

Telefoonnummers

Redactieadres: redactie@dierdonk.org
Wijkvereniging:

www.dierdonk.eu
Adres:  Ockenburghpark 78,

5709ML Helmond,
Secretariaat:

secretariaatwijkvereniging@dierdonk.eu
Wijkraad:

www.dierdonk.eu
Secretariaat: 

secretariaatwijkraad@dierdonk.eu
Parkzicht (gebouw)
(556266 Fax: 556267

Reserveringen via beheerder: (06-30735792
Secretariaat:  Hans v. Rijt,

   Postbus 130, 5700AC Helmond
   www.parkzicht-dierdonk.nl

GFT & PLASTIC: Ma. 5 en 19 mei.
RESTAFVAL:  Ma. 12 en 26 mei.
OPHALEN OUD PAPIER:
Ma. 5 en 19 mei ten westen en 
wo. 7 en 21 mei ten oosten van 
de Dierdonklaan. 

Knutselclub
Secretariaat en inschrijving leden:
Heidi Swinkels (515221.
Gezellig bridgen bij “One Down”.
In Parkzicht op maandagavonden.
Mevr. W. Nourredine (524889,
www.nbbclubsites.nl/club/30014
De fotoclub van Dierdonk
www.fotodier.nl
david_otten@hotmail.com
(06-20673277

Scouting Paulus Helmond-oost / Dierdonk
Blokhut: Bakelsedijk 208,
5703 JH Helmond.
Informatie: P. Sanders,
Wethouder Hamacherplein 14,
5701 CW Helmond, (542730
Liedertafel ’t Akkoordje
Hans Hendriks (347014
hans1hendriks@telfort.nl
www.akkoordje.nl

Secretariaat:
Schovenhorstweide 1,
5709SG Helmond, (517210
secretaris@rampetampers.nl
www.rampetampers.nl
Dierdonkkoor
info@didoko.nl
www.didoko.nl
Dierdonkdagen
Voorzitter: H. v. Rijt,  (559897
Secretaris: H. Jereskes, (512357
dierdonkdagen@gmail.com
Tennis Vereniging Dierdonk
Secretariaat:
Leeuwenborchweide 19,
5709SB Helmond, (514007
secretaris@tvdierdonk.nl
www.tvdierdonk.nl
Toneelgroep Maskerade
Leonie Boxstart, (510380
Horstlandenpark 44, 
5709 MB, Helmond
info@maskeradehelmond.nl
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Terug naar 3
Begin van het jaar konden we u melden 
dat we eindelijk versterking hadden bin-
nen de redactie. Erik kwam ons team 
na een uitgebreid “sollicitatiegesprek” 
versterken. Nu enkele maanden later 
heeft Erik ons laten weten dat zijn ver-
wachtingen niet overeenkwamen met 
wat het in de praktijk inhield. In onze 
laatste redactievergadering hebben wij 
na een goed gesprek weer afscheid van 
hem genomen. Wij danken Erik voor zijn 
getoonde belangstelling en zijn getoonde 
inzet en ingebrachte ideeën. Uiteraard 
betekent dit dat het zoeken naar nieuwe 
mensen voor de Gazet weer opnieuw be-
gint. Heeft u interesse, bel of mail naar 
ons, redactie@dierdonk.org . Naast onze 
redactie is ook de wijkraad op zoek naar 
nieuwe leden en staat ook bij de wijkver-
eniging nog een vacature open. 

Deze maand kwam er bij de redactie ook 
de vraag binnen betreffende de leeftijds-
grens van deelname aan de prijspuzzel. 
Voor de leeftijdgrens die gesteld is zijn 
we er van uitgegaan dat lezen en tellen 
al voldoende aangeleerd moet zijn. Som-
mige kinderen kunnen door een gunstige 
geboorte datum misschien eerder al aan 
dit niveau voldoen, maar wij hebben ge-
meend dat 7 jaar de ondergrens moet 
zijn. Welke grens je ook neemt, altijd 
zullen er uitzonderingen zijn qua niveau. 
Overigens heeft er bij de prijspuzzel nooit 
geen bovengrens bij gestaan, maar het 
betreft de leeftijd dat men nog op de 
basisschool zit. 

Soms komen oplossingen van de puzzel 
ook creatief binnen  zoals  die van Nichaa 
van Eijk. Bij de mail zaten  ook nog 2 foto’s 
en toeval, maar bij de loting zit ze deze  
maand ook nog bij de prijswinnaars zodat 
ze twee keer met foto in de Gazet staat.

Verder leest u in de Gazet weer de no-
dige nieuwtjes en wetenswaardigheden 
over Dierdonk. Zoals het concert van een 
ensemble van het Philharmonisch Orkest 
Zuid en de Quiz “Dierdonks Slimsten” 

van de Dierdonkdagen. Onze politieke 
columnisten hebben het over het poli-
tieke landschap in Helmond. De wijkraad 
blikt terug op de brainstormsessie van 
het wijkactieplan maar ook kijkt vooruit 
op het aanlichten van het kunstwerk en 
de opening van de trimbaan. Moet Niks 
maakt weer een stuk jaarprogramma be-
kend en het programma van de jaarlijkse 
busreis. De toneelclub laat weten hoe 
de reacties waren op hun uitvoering van 
“De Ingebeelde Zieke”, en het Akkoordje 
geeft een verslag van hun concert. Ook 
over honden, voor de een als hobby, en 
de ander een ergernis, wordt weer het 
een en ander geschreven.

Wat u niet leest in deze Gazet, en de 
oplettende lezer heeft dat vorige maand 
al gemerkt, is de informatie betreffende 
het Filmhuis. Als onderdeel van de Ca-
caofabriek hebben ze tegenwoordig een 
weekprogrammering zodat het zich niet 
meer leent om dat aan ons aan te bieden. 
Ook leest u niets over de Europese ver-
kiezingen van 22 mei aanstaande, maar 
het stemlokaal in Parkzicht is wel weer 
open en dan weet men de weg wel te 
vinden. Ook over de Duitse avond van 12 
april leest u verder niets in deze Gazet. 
In tegenstelling tot de verkiezingen had-
den hier slechts een klein aantal mensen 
de weg naar Parkzicht weten te vinden. 
Jos en ondergetekende (van de redactie) 
waren er ook bij. Ondanks de weinig aan-
wezigen was het toch een gezellige avond 
met pullenbier en enkele personen had-
den het gewaagd zich in stijl uit te dossen.

In dit voorwoord deze keer niets over de 
meivakantie, dodenherdenking, bevrij-
dingsdag, moederdag, eindexamens  en 
Hemelvaart. Maar het is er allemaal wel 
deze maand. Voor nu weer voldoende 
geschreven en wensen wij u weer veel 
lees-, kijk- en puzzelplezier.
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Horstlandenpark 4 Tel. (0492) 38 61 00
5709 MB Helmond 06 - 55 89 55 46

Gevestigd te Dierdonk

www.josvanheugten.com

Uw complete installateur voor:
V-ketels en onderhoudsabonnementen

rwar rverwarming
V

UW SPECIALIST IN:
COMPLETE BADKAMERS

EN VERWARMING

Complete badkamers Design radiatoren Complete tegelwerken

                 

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

            

 

  

 
 
 
 
 
 
 

Yoga brengt je in balans 
 
 
 
 
 
 

Dian van der Weiden 
kijk op www yoga-helmond nl  

of bel  06-55 327 968 
 

Donderdag
 Pizzadag

Alle Pizza’s € 6,00
(tot 21.00 uur en geldt niet bij bezorging)

Openingstijden: 
Dinsdag t/m Zondag: 16.00 t/m 24.00 uur.
Op Maandag gesloten.

Woensdag
Halve haan met Friet

€ 5,00
(geldt niet bij bezorging)

Friet bestellen
Smuller bellen !!!!!

0492-347425

Voortaan kunt u
ook on-line bestellen

www.de-smuller.nl

r pr l df   1   16 3 20 4   1 07 3

            



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

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

Jaarkalender zie www.dierdonk.eu

Advertenties en Kopij voor de volgende 
uitgave inleveren uiterlijk:   13 mei.

Volgende verschijningsdatum rond: 
 28 mei.

C O L O F O N   G A Z E T
14e jaargang nr. 5– Editie mei 2014
verschijnt 11x  per jaar
Huis-aan-huis in Dierdonk.
Oplage 1.800 stuks.

Redactie:
Frank Smits
Jos v.d. Eijnden
Sylvia Neve

Lay-out:
Jos v.d. Eijnden
Frank Smits
Sylvia Neve
Ray Nicholson

Foto’s: o.a.
Frank Smits
Jos v.d. Eijnden

Advertenties:
Frank Smits (517210)
E-mail: advertenties@dierdonk.org

Bezorging:
S. Neve tel. (515192)

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

Druk: Vane Druk  v.o.f.

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

Bestuur:
Voorzitter: Vacant
Secretaris: Jan van Duren
Penningmeester: Jeroen Schoonen
Bestuurslid: Ivo Dolmans
Bestuurslid: Gerard Bosmans  

(wnd.voorzitter)
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Kijk op onze site voor meer informatie

Bleriotstraat 1 - Helmond - T.: 0492-59 91 71

www.drukkerij-noten.nl

Voor spitten van tuinen, Uitgraven van vijvers, zwembad
en diversen grondwerken.

MINIGRAVER VERHUUR
M.VERHOEVEN

Coendersberglaan 63 Helmond Tel: 06 53382407

  

            

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

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
Damhertlaan 27
Helmond - Brouwhuis
Gratis haal- en brengservice voor Dierdonk!

pag 34 edwin r a s ju i 2012.pd       19 6-20 2   11 5 11

Duizeldonksestraat 10 -  5705 CA Helnond - 0492  792499 - www.htnvloeren.nl 

HTN Vloer en Tuin BV 

Vloeren 
Tuinen 
Tegels 
Complete badkamers 
Vloerverwarming 
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Dezelfde kop als boven dit artikel 
gebruikte ik de vorige maand. Toen 
ik het artikel schreef, 2 weken vóór 
de gemeenteraadsverkiezingen kon 
ik alleen maar gissen naar de samen
stelling van de raad voor de periode 
2014-2018.

De zetels zijn nu verdeeld. De ver
schuivingen waren over het alge-
meen minder sterk dan verwacht, 
één zetel eraf of erbij waar er meer 
waren verwacht of onverwacht 

gelijk blijven maar voor SP (van 3 naar 6 zetel), Senioren 2013 
(vanuit niets naar 2) en voor mijn eigen partij (PvdA van 6 naar 
3 zetels) was de uitslag heftig!

Op het moment van schrijven is een informateur van de SP 
nog aan het onderzoeken of SP, CDA, VVD, GL en Helmond Ak
tief samen een college en een coalitieakkoord kunnen maken. 
Wethouders zijn nog niet benoemd en daarmee zijn ook nog 
niet definitief alle gemeenteraadsleden bekend. Als een hui
dig aantal benoemde raadsleden wethouder zullen worden 
dan worden zij vervangen door weer nieuwe raadsleden. Het 
raadswerk ligt tot de tijd dat het college rond is even stil. (Ge
lukkig gaat het ambtelijke werk wel door dus in de stad blijft 
het wel draaien)

Ikzelf mag weer uw vertegenwoordiger zijn. De totale opkomst 
viel erg tegen en het stemmenaantal voor mijn partij was een 
bitter te slikken pil maar mijn persoonlijk stemmenaantal was 
voor mij een klein lichtpuntje. Wat ik in de vorige editie van 
Gazet beloofde ga ik waarmaken: ik ga met overgave, met 
hart en ziel, met mijn hele inzet én met plezier het raadswerk  
voortzetten. 

In deze columns zal ik u op de hoogte houden van zaken die 
voor met name Dierdonkers van belang zijn. Hopelijk valt er 
de volgende maand al wat inhoudelijks te vertellen over het 
politieke wel en wee van onze stad. Er is genoeg te doen!

Mirjam van der Pijl.

Een nieuw politiek landschap?

Bij de gemeenteraadsverkiezingen 
in maart is de SP als grote winnaar 
uit de bus gekomen. Zij zijn van drie 
naar zes zetels gegaan. Het CDA is 
van zeven terug gegaan naar zes. De 
VVD is gelijk gebleven op vijf zetels. 
Dank dan ook aan een ieder die 
ons het vertrouwen heeft gegeven! 
Ook het SDOH/HB is op vijf zetels  
uitgekomen. Partijen met drie zetels 
zijn D66, PvdA, en Helder Helmond. 
Twee zetels hebben de nieuwkomer 

de Senioren Partij, Groen Links en Helmond Aktief.

De SP heeft als grootste partij de informatie mogen leiden. 
Alle partijen hebben twee verkennende gesprekken gehad 
en vervolgens heeft de SP het CDA, VVD, Groen Links en 
Helmond Aktief uitgenodigd om door te gaan naar de 
formatieronde. Een combinatie waarbij dus voor een brede 
vertegenwoordiging uit de raad is gekozen die het hele 
politieke spectrum behelst.

Op dit moment zijn we nog volop aan het onderhandelen.  De 
formateur Arjan Vliegenthart, senator voor de SP, heeft de 
wens uitgesproken om voor  het Paasweekend rond te zijn 
met de formatie. Nieuw is dat de niet coalitiepartijen in de 
gelegenheid worden gesteld om aanvullingen te geven op het 
concept programma. Deze partijen hebben aangegeven dat in 
gezamenlijkheid te willen doen.

Een nieuwe manier van werken in een nieuw politiek 
landschap dus.

Ik hoop u de volgende keer meer concrete informatie te 
kunnen geven. Graag wens ik iedereen een fijne meivakantie 
toe.

Ellen Niessen.

De Formatie
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MoetNiks activiteiten mei-oktober
Datum of Periode Activiteit Plaats Toelichting 

Elke woensdag vanaf  
7 mei t/m 1 oktober

Jeu de Boules Jeu de Boules banen op 
Promenade bij Parkzicht

aanvang: 10:00 uur 

Dinsdag 13 mei Bustocht: Zwolle/Hattem vertrek: Parkeerterrein  
Albert Heijn

bus vertrekt 08:30 

Dinsdag 3 juni Eerste fietstocht vertrek: Parkeerterrein  
Albert Heijn

vertrektijd: 10:00 uur 

Dinsdag 1 juli Dagfietstocht “Eat and Bike” vertrek: Parkeerterrein  
Albert Heijn

Zie Gazet van juni 

Woensdag 16juli Jeu de Boules Toernooi  
aansluitend Barbecue

Jeu de Boules banen op 
Promenade bij Parkzicht 
Barbecue in Parkzicht

aanvang: 13:30 uur  
Barbecue aanvang: 17:00 uur  
Zie Gazet van juli 

Dinsdag 12 augustus Tweede fietstocht vertrek: Parkeerterrein  
Albert Heijn

vertrektijd: 10:00 uur 

Dinsdag  9 september Derde fietstocht vertrek: Parkeerterrein  
Albert Heijn

vertrektijd: 10:00 uur 

Woensdag 1oktober Laatste speeldag Jeu de Boules Jeu de Boules banen op 
Promenade bij Parkzicht

aanvang: 10:00 uur 

Donderdag 2 oktober Excursie Boerenbondsmuseum 
Gemert

Verzamelen op parkeerterrein 
Boerenbondsmuseum

Samenkomst: 14:00 uur  
Zie Gazet van september

Woensdag 8 oktober Start koersbalseizoen in Parkzicht aanvang: 10:00 uur 

Donderdag 9 oktober Eerste inloop en computercafé In Parkzicht van 10:00 uur tot 12:00 uur

Contactpersonen: Carel   
Jeanne en Hans   
Peter 

tel: 512 548 
tel: 512 516  
tel: 518 564 

Voor wie:   alle kinderen die in groep 4 t/m 8 zitten
Waar:   in Parkzicht
Hoe laat:  van 19.00- 21.30 uur

Nog even voor de ouders: willen jullie de kinderen svp binnen 
komen ophalen. Alleen kinderen uit groep 8, die een briefje 
bij zich hebben van hun ouders, mogen eventueel alleen naar 
huis!

Het is fijn als jongere kinderen het telefoonnummer van hun 
ouders bij zich hebben, indien ze eerder opgehaald willen 
worden.

We zien jullie graag op 16 mei, tot dan !!

!!   KINDERDISCO   !!
16 mei

DiscoinDierdonk

16 mei
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Wat hebben we met het weer toch een geluk gehad. De 
gezegdes “Maart roert zijn staart” en “April doet wat hij wil” 
bleken dit jaar wel heel goed uit te vallen. Dat heeft ertoe 
geleid dat er al veel fiets-kilometers zijn afgelegd.
Een nadeel was dat de computer inloop op donderdagmorgen 
praktisch helemaal uit de belangstelling was. Er waren meer 
begeleiders dan Dierdonkers met computerproblemen. 
En we hadden, rekening houdend met de noodzaak om op te 
houden met Windows XP, verwacht dat we bij de overgang 
naar een ander systeem zouden moeten assisteren. 
We hopen dat iedereen inziet dat het heel gevaarlijk is om nog 
met Windows XP op het internet te komen. Ga er zeker niet 
mee internet bankieren als je wilt voorkomen dat je rekening 
wordt geplunderd.

Met veel plezier presenteren wij ons activiteitenprogramma 
voor de periode mei t/m september. U treft dit overzicht 
elders in deze Gazet aan. Niet alle activiteiten zijn al volledig 
uitgewerkt. Voor de actuele details verwijzen we u naar de 
maandelijkse MoetNiks mededelingen en naar onze pagina 
op www.dierdonk.eu .

Onze activiteiten in mei zijn:
Vanaf woensdag 7 mei van 10:00 tot 12:00 uur elke 
woensdagmorgen Jeu de Boules op onze banen op 
de promenade bij Parkzicht. De wedstrijden worden 
onderbroken voor een koffiepauze in Parkzicht.
Dinsdag 13 mei 08:15 uur verzamelen voor de bustocht naar 
Zwolle en Hattem.

De datum 13 mei nadert snel: We maken ons op voor de 
jaarlijkse bustocht. In de Gazet van april hebben we al het 
een en ander geschreven over de te bezoeken steden: Zwolle 
en Hattem.

De planning voor deze dag luidt als volgt:
08:15 uur De bus staat bij Albert Heijn gereed voor het 

instappen.
08:30 uur Vertrek van de bus. 
10:15 uur Koffie en gebak bij De Beurs, Grote Kerkplein 2 

Zwolle.
11:45 uur We wandelen naar de steiger van de rond vaart-

boot, gelegen aan de Potgieterssingel.
12:00 – 13:00 uur Boottocht door de stadsgrachten van 

Zwolle.
13:00 – 15:00 uur Gelegenheid om zelf Zwolle te ontdekken of 

om te winkelen.
15:15 uur De bus vertrekt uit Zwolle vanaf de Eekwal naar 

parkeerplaats De Bleek in Hattem.
15:45 – 17:15 uur Twee gidsen leiden ons vanaf de 

parkeerplaats langs de interessante plaatsen van 
Hattem.

17:30 uur Diner buffet in Restaurant Banka, Markt 5 te 
Hattem.

19:15 uur Wandeling naar parkeerplaats De Bleek.
19:30 uur vertrek naar Dierdonk.
21:00 uur Aankomst in Dierdonk.

Moetniks mededelingen mei
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Toon van den Elsen Beheer b.v. 

 
BOUWBEDRIJF 

 
Kozijnen-Bouw-Onderhoud 

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

Metselwerken 
Timmerwerken 
Onderhoudswerken 
Beglazing 
Cascobouw 
Dakbedekking 
Aanbouw/verbouw 
Invalidenaanpassingen 

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

Garantie 
Kwaliteit 
Betaalbaar 

Ook verzorgen wij uw bouwtekening en vergunningaanvraag.

Westerzandweide 6
5709 MR Helmond 

Tel.: 0492-550202
Fax: 0492-548367 

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

            

Voor Dierdonk wordt een 
speciaal concert van “Het 
Stadler Ensemble” verzorgd. 
Dit kwintet is gevormd uit het 
orkest philharmonie zuid-
nederland. Zie pag 11

Dit vindt plaats op zondag 25 
mei a.s. om 15.00 u. in het 
Speelhuis. Entree is gratis.

Kaartjes kunt u bestellen via 
de site van het Speelhuis 
www.theaterspeelhuis.nl aan 
de kassa van het theater of 
telefonisch 0492 – 587000. 

           

Schoonheidssalon yentill

Altijd leuk om te geven.....
en heerlijk om te krijgen!

Cadeaubon vanaf € 10,00v  i
  k

5 0

 v  D
 

  

 
h nh id
peci li e Aanbieding

e-mail: w.van.duren2@kpnplanet.nl

Indische massage 45 minuten
voor € 27,50

Mei 2014

   l d h  5 7    1      

            



philharmonie zuidnederland nodigt u uit
Sinds september 2000 woont Frans 
Kroese samen met zijn vrouw in 
Dierdonk  en dat met heel veel plezier. 

Hij is in 2009 met pensioen gegaan. 
Toen kon hij meer tijd besteden aan 
zijn hobby klassieke muziek. Daar had 
hij in zijn werkzame leven te weinig tijd 
voor. Frans was managing director bij de 
Venlose vestiging van het Amerikaanse 
Arrow Electronics. 

Ook heeft hij een aantal vrijwilligers
activiteiten opgepakt om zich dienst
baar te maken aan de samenleving. 
Zo is hij al vanaf 2009 vrijwilliger bij Het 
Brabants Orkest en sinds september 
2013 bij philharmonie zuidnederland. 
(ontstaan uit de fusie tussen Het Bra
bants Orkest en het Limburgs Symfonie 
Orkest).Het orkest bestaat uit zo’n 110 
topmuzikanten. 

Om het nieuwe orkest te promoten is 
een gevarieerd prijzenfestival georgani
seerd. Mensen werden opgeroepen om 
online fan te worden en onder de men
sen uit dat bestand werd een prijs ver
loot. In dat kader heeft Frans een gratis 
wijk of verenigingsconcert gewonnen.
 

Onder het motto “philharmonie zuid
nederland nodigt Dierdonk uit” had 
hij al snel het idee om een concert aan 
zijn eigen wijk aan te bieden en nam 
daartoe contact op met Wijkvereniging 
Dierdonk. Jan van Duren, secretaris van 
de wijkvereniging, was direct enthou
siast en samen hebben ze de afweging 
gemaakt hoe dit in te vullen. 

Nu zijn we zover om het bekend te ma
ken. Het bestuur van de wijkvereniging 
was ook bereid om een duit in het zakje 
te doen zodat het concert gratis kan 
worden aangeboden aan de wijk en 
aan wat andere gasten. De eerste ge
dachte was om dit te koppelen aan het 
Dierdonk weekend in september maar 
het orkest had op die zondag al andere 
verplichtingen. Toen zijn we uitgekomen 
op het Speelhuis. Het gaat plaatsvinden 
op zondag 25 mei a.s. om 15.00 u. 
“Het Stadler Ensemble”, een kwintet 
dat speciaal is geformeerd uit leden 
van de philharmonie zuidnederland, 
zal op die dag voor het eerst optreden 
dus Dierdonk heeft de primeur! Het 
ensemble bestaat uit de volgende 
geweldige musici:
Arno van Houtert (klarinet), Tijmen 
Wehlberg en Caecilia van Peursem  
(beiden viool), Evelien Minken ( altviool) 
en Saskia van Otterloo (cello).

En nogmaals ……het concert is voor de 
bewoners van Dierdonk volledig gratis.

Tijmen Wehlburg zal tijdens het concert 
uitleg geven over de te spelen werken. 
Na het concert, dat ca. 1 uur zal duren is 
er een “meetengreet” met de musici. 
Wij hopen dat veel inwoners van 
Dierdonk van deze uitnodiging gebruik 
zullen maken om kennis te maken met 
philharmonie zuidnederland.

philharmonie zuidnederland nodigt 
Dierdonk uit

Voor Dierdonk wordt een speciaal 
concert van “Het Stadler Ensemble” 
verzorgd. Dit kwintet is gevormd uit het 
orkest philharmonie zuidnederland. 

Dit vindt plaats op zondag 25 mei a.s. 
om 15.00 u. in het Speelhuis. Entree is 
gratis. 

Reserveren is wel noodzakelijk.

Het programma luidt als volgt. 
W.A. Mozart – Klarinetkwintet KV 581
• Allegro
• Larghetto
• Menuet
• Allegretto con variazioni

Pauze (10 min.)
• D. Shostakovitsh – Polka
• A. Borodin – Serenata alla spagnola
• A. Glazunov – Rêverie Orientale

Kaartjes kunt u bestellen via de site van 
het Speelhuis www.theaterspeelhuis.nl 
aan de kassa van het theater of 
telefonisch 0492 – 587000.   

Foto’s: Rob  Nijpels, Simon van Boxtel, Maarten Kroese

Het Stadler Ensemble

Evelien Minken Saskia van Otterloo

Tijmen Wehlburg

Caecilia van Peursem

Arno van Houtert
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In de maandelijkse bijdrage van Fotodier is de pen 
doorgegeven aan mij, even voorstellen Bart de Geus lid 
van de Dierdonkse Fotoclub Fotodier. Na een actieve 
periode bij defensie is voor mij de tijd aangebroken om mijn 
fotografieactiviteiten verder uit te breiden. 

Na een periode van ongeveer 2 jaar aan de fotovakschool 
te Boxtel heb ik voldoende tijd gekregen het geleerde in de 
praktijk te brengen.
Een  uitgesproken voorkeur binnen de fotografie heb ik 
eigenlijk niet. Wel is het zo dat mijn focus op dit moment op 
de natuurfotografie ligt en daarbij de vogels op nummer 1 
staan.
Het verdiepen in de natuur en de gewoonte van vogels in 
het bijzonder is al een beleving apart, zonder dat is het niet 
mogelijk om natuurfoto’s te maken.
Olifanten ga je ook niet fotograferen op de Noordpool!

Fotografie wordt vaak geassocieerd met individualisme! maar 
je kennis en ervaring delen met anderen brengt je niveau 
zeker op een hoger level. Nieuwe uitdagingen  moet je met 
beide handen aanpakken! Laat je inspireren door mede foto-
enthousiasten.

Fotografie is schrijven met licht daarom zijn de ochtenduren, 
na middag of in de vroege avond de beste tijden om met 
je camera op pad te gaan, op zoek naar licht mooie en 
uitdagende plaatsen of onderwerpen om deze digitaal vast te 
leggen.

Bart de Geus …  Open-mindedness 
Wil je meer weten over onze club kijk dan 
op onze website www.fotodier.nl of mail 
naar david_otten@hotmailmail.com

Een vos in de ochtendzon in de AWD

Grutto in de Arkemheense polder.

Bruine kikker in een Helmonds poel

Boomkikker in het Limburgse land
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De ene keer zal dit in de ochtend uren zijn en de volgende 
keer is het na zonsondergang. In de bijgevoegde foto’s is mijn 
veelzijdigheid in de fotografie te zien.

In de avonduren gaan we op zoek naar het blauwe uurtje (dit is 
de periode tot een 1/2 uur na zonsondergang) het combineren 
van verschillende fototechnieken brengt bovenstaande foto’s 
tot stand.

Is het geen weer om buiten te fotograferen ga dan eens aan 
de slag je creatieve kant van de fotografie te ontwikkelen. 
Met een oud aquarium of een glazen bak in combinatie met 
een of meerdere flitsers zijn de volgende foto’s te realiseren.

Tip van de maand:
Ga bij het fotograferen van kinderen, dieren of andere 
onderwerpen (bv. de Helmondse kikker) die lager bij de grond 
staan of zitten, eens door je knieën of ga gewoon op de grond 
liggen om de foto de maken, (laat de mensen ook eens lachen)
Je zult zien dat de foto’s meer aan gaan spreken!! 
En er komt meer variatie in de foto’s (vergeet geen plasticzak 
mee te nemen)

Bal in aquarium (m.b.v. 3 flitsers)

Bij deze tak van fotografie is geduld een schone zaak, kennis 
van het gebruik van flitsen is een must

Limoen in water (m.b.v. 2 flitsers). 

Blauw uurtje op het station Brandevoort
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Geslaagde liederentafel in Parkzicht.
Op zondagmiddag 23 maart jl. werd 
er in Sociaal Cultureel Centrum 
Parkzicht een liederentafel gehou
den door Helmondse liedertafel 
 ’t Akoordje. Deze middag werd geor
ganiseerd door Parkzicht en was voor 
iedereen vrij toegankelijk.

Tijdens een liederentafel wordt er 
gezamenlijk gezongen uit liederen
bundels. Een live orkest zorgt voor 
de muzikale begeleiding. En bij ’t 

Akkoordje bestaat de live begeleiding uit acht muzikanten.

De zaal zat al snel vol en dat beloofde dus een mooie 
middag te worden. Koffie en thee was er voldoende en werd 
aangeboden door S.C.C. Parkzicht.

Om 14:00 uur begon de dirigent met een muzikaal nummer 
om het orkest te stemmen en de mensen in stemming te 
brengen. Daarna begon men met zingen. De zangers en 

zangeressen van ’t Akkoordje hadden zich tussen het publiek 
geplaatst waardoor alle gasten een steuntje in de rug hadden 
tijdens het zingen. Vele liederen werden er in drie blokken 
gezongen en iedereen zong uit volle borst mee, de een nog 
harder dan de ander. Vooral de oude, gouwe, bekende wijsjes 
deden het erg goed.

In de pauzes was er voldoende tijd om weer even op adem te 
komen en even bij te kletsen met kennissen en buurtgenoten.
Na elk blok trakteerde de zangers en zangeressen van 
’t Akkoordje, samen met hun muzikanten, het publiek op 
enkele mooie toegiften wat bij het publiek erg in de smaak 
viel. Tegen 17:00 uur was bijna iedereen een volleerd zanger 
of zangeres en ging iedereen met een voldaan gevoel al 
zingend naar huis.

Al bij een hele mooie middag die zeker een herhaling waard is.

Twan Spierings
Voorzitter Helmondse liedertafel ’t Akkoordje.
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18e Dierdonkweekend 5-6 en 7 september
Wie gaan er dit jaar als winnaars van de gloednieuwe 
Dierdonk quiz:  “Dierdonks slimsten“ vandoor met de 
zeer aantrekkelijke hoofdprijs en de eeuwige roem
We zijn nog volop aan het brainstormen over de exacte inhoud 
en hoe we het precies in elkaar gaan zetten maar vast staat 
dat we dit jaar de primeur van een wijk quiz gaan beleven 
in Dierdonk. Het wordt een activiteit rondom het weekend 
waarmee we de mensen die van puzzelen en quizzen houden 
een groot plezier zullen gaan doen.
Het wordt een quiz met een grote diversiteit aan vragen en 
opdrachten die een zeer breed scala aan onderwerpen zal 
gaan omvatten. Natuurlijk zal ook een aantal vragen betrek-
king hebben op ons eigen Dierdonk. Verder zal het aantal 
vragen en opdrachten dusdanig groot zijn dat men een team 
zal moeten samenstellen om alles te kunnen volbrengen. De 
vragen zullen op een bepaalt tijdstip opgehaald moeten wor-
den en binnen de vooraf gestelde tijdslimiet weer ingeleverd 
moeten worden. Het idee is om de quiz in het weekend vooraf 
gaand aan het Dierdonkweekend te houden en de bekendma-
king van de uitslag en de uitreiking van de prijzen in de tent te 
laten plaats vinden. Ieder team moet zich voor een bepaalde 
datum aanmelden en zal op de avond wanneer de quiz gehou-
den gaat worden 1 exemplaar met vragen en opdrachten af 
kunnen halen op een later bekend te maken locatie. Op deze 
locatie zal een aantal uren later het vragen boekje voorzien 
van de (juiste) antwoorden weer ingeleverd moeten worden. 
Wij van stg Dierdonkdagen hopen dat dit initiatief een gran-
dioos succes gaat worden wat in de toekomst nog vele malen 
herhaalt zal gaan worden. Wij hopen de definitieve versie in 
de volgende Gazet te kunnen onthullen.

Op vrijdagavond na de kinderdisco start voor de eerste keer 
Dierdonk’s Got Talent. De talentenjacht voor jong en oud 
waarbij gestreden gaat worden om een trofee en de eeuwige 
roem. Zie de aankondiging elders in dit artikel.

Stichting Dierdonkdagen zoekt talent voor
Dierdonk’s Got Talent

Voor Dierdonk’s Got Talent is de stichting Dierdonkdagen 
op zoek naar talent woonachting in de wijk Dierdonk. Dat 
talent kan van alles zijn. Van jongleur tot zanger, van danser 
tot vuurspuwer, van komiek tot muzikant: iedereen kan zich 
opgeven van jong tot oud!
Denk jij op overtuigende wijze jouw talent neer te kunnen 
zetten die de jury van Dierdonk’s Got Talent kan overtuigen 
en het Dierdonkse publiek kan overdonderen? Grijp dan nu je 
kans en meld je aan voor Dierdonk’s Got Talent. Deze avond 
zal plaatsvinden op vrijdag 5 september 2014 in de feesttent 
aan de Kromme Geer. Aanvang om 21:00 uur.

Laat voor 1 juli 2014 weten welk talent jij bezit.
Inschrijven kan bij Annemarie Dolmans, bij voorkeur via mail: 
annemariedolmans@hotmail.com of via het inschrijfformulier, 
in te leveren bij Annemarie Dolmans, Waterleliesingel 23. 
Annemarie is eventueel te bereiken onder telefoonnummer 
06-50616128.

Verder zal de samenwerking met de wijkvereniging nog verder 
worden geïntensiveerd omdat zij dit jaar 15 jaar bestaan en 
dit heuglijke feit willen vieren tijdens het Dierdonkweekend.

Voor wat de feestavond betreft zijn we er in geslaagd dezelfde 
band van vorig jaar, No Exit, weer vast te leggen en samen 
met de wijkvereniging zijn we ook weer op zoek naar een top 
artiest die het hoogtepunt van de avond moet gaan worden.

In de vorige gazet heeft een oproep gestaan om deel te nemen 
aan een nieuw initiatief van Francois Lier en Niek de Jongh, 
namelijk “Het Pruuvenement”. Wij van stg Dierdonkdagen 
ondersteunen dit idee van harte en hopen op een groot 
animo vanuit de wijk. Dit “Pruuvenement” is bedoelt 
als buiten activiteit maar bij onverhoopt tegenvallende 
weersomstandigheden hebben wij altijd nog de tent achter 
de hand als uitwijk mogelijkheid. Dus als u plezier heeft in het 
kokkerellen, schroom niet en meldt u aan!

Verder zijn we bezig aan een invulling voor de zondagmiddag 
die zich meer in de tent zal gaan afspelen. We hopen dat 
uw interesse hiermee gewekt is en dat u de datum van het 
aankomend weekend alvast op de kalender markeert. Wij 
gaan verder met de voorbereidingen voor het weekend en 
gaan er van uit dat we u hierover de volgende maand verder 
kunnen informeren.

Met vriendelijke groet:
Ton, Jan, Hans, Annemarie, Roland en Hans

Het laatste nieuws over het weekend

Naam: ……………………………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………………
Telefoonnummer: …………………………………………………………….
E-mail: ……………………………………………………………………………
Talent: ……………………………………………………………………………
Aantal personen:………………………………………………………………
Leeftijd:…………………………………………………………………………….

Dierdonk’s Got Talent
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Jongerenwijkraad brengt Dierdonk in beweging!
Het trimparcours is klaar, de trimtoestellen zijn geplaatst.
Zoals u misschien al hebt opgemerkt staan de toestellen langs 
de trimroute aan de buitenzijde van Dierdonk opgesteld.
De bedoeling is, indien de financiën het toelaten, dat er in de 
toekomst nog enkele trimtoestellen worden bijgeplaatst. Het 
moet een leuk, afwisselend en uitdagend parcours blijven. 
Jong en oud kunnen in een prachtige natuurlijke omgeving 
naar hartenlust sporten om op deze wijze ook iets aan de 
gezondheid te doen. “Dierdonk in beweging brengen!”
Bent u erg fanatiek en beschikt u over een goede conditie, dan 
kunt u na het rondje Dierdonk van ± 8 kilometer, doorgaan 

met het rondje Rijpelberg van 5 kilometer. Deze route sluit 
aan bij de het startpunt over de fietsbrug richting het Bakelse 
bos.
Het wachten is nu nog op het moment dat beiden trimbanen 
het “Rondje Dierdonk” en het “Rondje Rijpelberg” officieel 
geopend worden.
Wilt u de toestelbeschrijving en/of de trimroute digitaal in uw 
bezit hebben, stuur dan een mail naar secretariaatwijkraad@
dierdonk.nl en de documenten worden u zo spoedig mogelijk 
toegestuurd.

Oussama Elidrissi Voorzitter Jongerenwijkraad
Nico Tuip Voorzitter reguliere Wijkraad Dierdonk.

Uitnodiging tot het bijwonen van de officiële 
opening van beide

“trimrondjes Dierdonk en Rijpelberg”

Onder het motto: Natuur, mens & dier verbinden
Op zaterdagmiddag 24 mei om 14.00 uur, worden beide 
trimbanen “het trimrondje Dierdonk” en “het trimrondje 
Rijpelberg” officieel in gebruik genomen. U bent hierbij, 
ook in sportkleding, van harte welkom. De hiervoor 
uitgekozen locatie is in het midden van de fietsbrug over 
de Wolfsputterbaan, de grens tussen beide wijken aan het 
Bakelse bos. Het officiële gedeelte zal geschieden door een 
vertegenwoordiger namens het college van B. en W.
Beide trimrondjes zijn ontstaan uit een samenwerkingsverband 

van de wijkraden Rijpelberg en Dierdonk, Brabant  Water, Ra-
bobank en Gemeente Helmond.
De totale trimbaan lengte is 13 km en voert u door het 
prachtige, groene Rijpelberg (5 km) en Dierdonk (8 km). 
Onderweg komt u toestellen tegen om uw training te 
intensiveren en nog leuker te maken. Het fijne is dat beide 
routes op elkaar aansluiten. Of u nu jong of oud bent, sporter 
of wandelaar, laat deze route u inspireren om in beweging te 
blijven.
Bewegen is leuk en gezond, trim mee en geniet van al het 
moois onderweg!
Met vriendelijke groeten en tot 24 mei,
Namens de wijkraad Rijpelberg Namens de wijkraad Dierdonk
Yony Smulders (voorzitter)  Nico Tuip (voorzitter)

Street League, brengt heel Helmond samen
Maatschappelijk Helmond Sport

Helmond Sport staat middenin de samenleving. Meer doen 
voor de inwoners dan alleen voetbal rondom het veld.
2013-2014 opzet Maatschappelijk beleid: Wat is onze kracht? 
Wat zijn maatschappelijke issues in Helmond?
Straatvoetbalcompetitie tussen verschillende wijken binnen 
Helmond, waarbij het niet alleen draait om sportieve presta-
ties maar ook vanwege het maatschappelijk belang.

Doelgroep:
• 12 tot16 jarigen, we starten met 4 tot 6 wijken waaronder 

ook een jeugd team uit Dierdonk.
• Gaat niet alleen om verliezen en winnen. Het draait ook om 

samenwerken, normen en waarden én om maatschappelijke 
betrokkenheid.

• Buurtbijdrage = punten scoren! Met afval opruimen, vrijwil-
ligerswerk, winkelwagentjes terugbrengen, pannenkoeken 
bakken voor het goede doel, zorg dragen voor de ouderen in 
de wijk.

Street League, brengt Helmond samen

Op donderdag 17 april heeft de kick-off van de Helmond 
Sport Buurt League in het Lavans Stadion plaatsgevonden. 
De straatvoetbalcompetitie tussen verschillende wijken 
in Helmond is beginnen. De wedstrijden vinden plaats 
in de deelnemende wijken, zo ook in Dierdonk. Op een 
parkeerplaats, op een grasveld, daar waar men kan voetballen 
zal worden gevoetbald. Helmond sport ondersteunt en zorgt 
voor de faciliteiten zoals afzetborden, kleding, doelen ect. 
voor het toeschouwen moet u uw steentje bijdragen.

Via de Gazet willen wij u op de hoogte houden en u voorzien 
van informatie over de wedstrijden, de activiteiten, de 
prestaties en de maatschappelijke betrokkenheid van uw 
Dierdonk jeugd voetbalteam.

Met sportieve en maatschappelijke groet,
Wijkraad Dierdonk

Jongerenwijkraad Dierdonk
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Succesvolle bijeenkomst: 
Meerdere ideeën die Dierdonk nog mooier maken. 
Misschien was de opkomst niet erg groot, maar de opbrengst 
was dit beslist wel. De eerste oproep van de wijkraad 
Dierdonk in de Gazet heeft verschillende geïnteresseerde 
wijkbewoners naar de meedenkavond getrokken. Verder 
waren ook verschillende professionals aanwezig.

De opdracht was helder: benoem met elkaar onderwerpen 
voor het nieuwe wijkactieplan. Let op: Het wijkactieplan is 
geen wensenlijstje, maar bevat concrete zaken, die binnen 
twee jaar door en voor wijkbewoners zelf gerealiseerd 
worden.

Na een aarzelend begin kwam de gedachtewisseling snel op 
gang. Meerdere aanwezigen waren met name geïnteresseerd 
in het thema: hoe kunnen wij in deze wijk gezellig oud 
worden. De wijkverpleegkundigen gaven aan dat het aantal 
zorgbehoevenden toeneemt in de wijk. Een buurtbewoner 
zou willen dat onze wijk wat betreft openbare infrastructuur 
ouderenproof is. Ook werd geopperd om het belang van 
een buurtbus opnieuw te bekijken. Gelukkig werd het langst 
doorgepraat over wat mensen zelf in hun buurt met en 
voor elkaar zouden kunnen doen om het gezellig te hebben. 
Niks zwaar georganiseerd, maar vooral kleinschalig en erop 
gericht dat mensen het leuk vinden om activiteiten met 
elkaar te ondernemen. Geopperd werd dat de vergrijzing 
zichzelf kan helpen. Gelukkig waren bij dit onderwerp ook 
twee aanwezigen die aangeven te willen meedenken bij de 
uitwerking.

Vervolgens kwamen de jongeren in beeld. De wijkraad 
heeft ook een jongerenwijkraad. De vertegenwoordigers 
daarvan gaven aan dat de jongerenwijkraad zich meer en 
beter zal profileren. Zij willen hun activiteiten meer voor het 
voetlicht brengen. Zij gaan aan de slag met het buurtleague-
project van Helmond Sport, waarvoor ook tegenprestaties 
in de wijk moeten worden geleverd. Zij hebben verder 
een paar wensen, zoals verlichting op een “hangplek” en 
“verplaatsing van de skateramp”. Die onderwerpen zullen 
nog wel goed onderbouwd moeten worden en afgestemd 
met omwonenden en Gemeente voordat ze echt in het 
wijkactieplan kunnen komen. Nog genoeg werk aan de winkel 
voor de jongerenwijkraad dus.

Enkele wijkbewoners hebben de opdracht opgepakt om 
de mogelijkheden van verlichting van het kunstwerk 
“Overbrugging” aan de Dierdonklaan te onderzoeken. Daar zijn 
leerlingen van het technasium van het Dr. Knippenbergcollege 
bij betrokken. In mei komt er een proefopstelling met een 
windturbine voor de energie. Na de zomervakantie zou het 
tot een definitieve plaatsing kunnen komen. Een mooi project 
dat al ver gevorderd is.

Ook de professionele organisaties bleven niet achter. 
Savant en Zorgboog willen thema-avonden gaan verzorgen. 
Stichting jeugd in beweging brengen heeft een actiepunt 
geformuleerd waarin verschillende activiteiten worden 
uitgevoerd in Dierdonk om jongeren lekker te laten bewegen. 
De basisschool tenslotte wil ook verschillende projecten 
realiseren: thema-avonden; het aanbrengen van markeringen 
op de weg i.v.m. aandacht voor een veilige schoolzone; en 
het uitvoeren van een wijkschoonmaakactie door leerlingen, 
toneel uitvoeringen voor mensen uit de wijk.

Al met al een avond waarin diverse mooie plannen op stapel 
zijn gezet.

Voelt u zich betrokken met uw wijk en 
de nieuwe ideeën, heeft u tijd, wilt u 
mee participeren.
Meldt u dan aan bij de wijkraad en doe 
mee!

Nico Tuip,
Voorzitter wijkraad Dierdonk.

secretariaatwijkraad@dierdonk.eu

Ideeën die Dierdonk nog mooier maken
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En dat met een hilarische uitvoering van “De Ingebeelde Zieke”
Omdat wij ons 10-jarig jubileum op een bijzondere manier 
wilde vieren, hebben wij gekozen om dit jaar in het Kasteel 
van Helmond te spelen. Daar hebben wij 7 uitverkochte 
voorstellingen op gevoerd. Hieronder enkele reacties vanuit 
ons gastenboek (te zien op www.maskeradehelmond.nl)

Voor Dirk, de spelers en andere medewerkers, 
Kom al jaren kijken naar het spel van Maskerade elke keer 
overtreffen zij zichzelf en blijven groeien, ondanks de strub
belingen intern, die zij met glans hebben overwonnen.... 
De ontvangst op rode loper, lakeien, een kasteel, de harpisten, 
heel indrukwekkend !!!! 
Het stuk van Moliere heb ik in de Haagsche Schouwburg gezien, in 
originele uitvoering, maar deze uitvoering overtrof mijn stoutste 
verwachtingen, doorweven met zaken relaterend aan deze 
(moderne) tijd, geweldig !!!!! 
Een onvergetelijke avond, op weg naar huis met de klanken van 
het laatste muziekje en een big smile achter het stuur!!!! Ga me 
weer verheugen op het volgende stuk. 
Iedereen reuze bedankt voor alle energie, vooral twee speciale 
spelers die ondanks hun privé omstandigheden toch alles hebben 
gegeven om deze avond tot een succes te maken!!! CHAPEAU !!!!!

Van harte gefeliciteerd met jullie jubileumvoorstelling. Wat heb 
ik weer genoten van Maskerade met jullie geweldige voorstelling, 
het heeft mijn verwachtingen meer dan volledig overtroffen. 
Wat heeft die regisseur weer de puntjes op de i weten te zetten 
en wat een geweldige cast. Ik kijk weer uit naar de volgende 
voorstelling. Ik wens jullie nog heel veel spelplezier tijdens de rest 
van de voorstellingen. CHAPO CHAPO CHAPO

Wat hebben we weer gelachen!  Mooie locatie, mooie kostuums, 
alles tot in de puntjes verzorgd. En natuurlijk fantastische spelers. 
Bedankt voor de geweldige avond! Tot volgend jaar! !

Ik had vrijkaarten gewonnen en heb een vriendin meegenomen 
die was heel enthousiast over deze amateur toneelgroep. 
Ik heb vanaf het moment van binnenkomst tot aan het einde genoten 
en veel gelachen. Het was een super avond nogmaals bedankt. 

wat een schijtvoorstelling............!!!!! Grapje... heb genoten 
en heerlijk gelachen. Vanaf het moment van ontvangst, tot 
einde voorstelling. Het geheel was perfect! Dit was mijn eerste 
voorstelling maar volgend jaar wil ik er zeker weer bij zijn. TOP!!

Geweldig genoten. Super geacteerd! Respect voor de 
hoofdrolspelers, wat ‘n lappen tekst... Maar niet te vergeten het 
team achter de acteurs: complimenten! 
Volgend jaar zijn wij er weer bij!

Chapeau, chapeau, chapeau! Meestal is er op amateurtoneel 
altijd wel iets dat je met de mantel der liefde bedekt. Deze keer 
echter niet. Alles klopte. Entourage, spelers, het herschreven stuk, 
de grime, de aankleding, de inleiding door de dochter van meneer 
Argent. Zelfs het overacten waarvan ik bij amateurtoneel al gauw 
genoeg gezien heb was hier functioneel en ik heb ervan genoten. 
Ik heb nog op mijn netvlies het plezier waarmee ‘Toinette’ de 
dood van meneer Argent aankondigt, en dan nog wel twee keer; 
daar voelde ik Anneke van genieten genieten. 
Jullie hebben een heleboel mensen een heel groot plezier gedaan; 
jezelf niet uitgezonderd zag ik wel want dat moet toch genieten 
zijn om zo toneel te spelen en dat dan in een zo unieke lokatie. Het 
zou zonde zijn als er geen professioneel filmverslag van gemaakt 
gaat worden. 
Bedankt

De reacties zeggen meer dan genoeg….

Graag zien wij U volgend jaar bij één van onze uitvoeringen!!!

Maskerade heeft  
weer de puntjes op de i weten te zetten.
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Voordelig

scholieren abonnement,

1 maand gratis

- Geen inschrijfgeld. U was in 2013 geen lid van Sport Citadel!

2 maanden
onbeperkt sporten

 

Voor slechts € 49,50 per maand

8x een half uur squash en een
squashracket (dat mag je houden)
voor slechts €                p/p.49,95

TE HUUR RUIMTE
IN SPORT CITADEL
(ca. 30 m2) 
Geschikt voor beautysalon, kapper, diëtist,
pedicure, massage, nagelstylist, enz.
Voor meer informatie zie achterzijde van de flyer.

Squash, Fitness, Groepslessen
( o.a. Zumba, Spinning)

- Inschrijven voor deze actie kan tot 31 mei

SPECTACULAIRE
SQUASHAANBIEDING 

Spinni g, Sq ash, Fitn ss, Steps,
   Zumba, Powerkick, Body lift,

      F siotherapie, Yoga, Hi  Hop,
          éDé Danceballet, D ts,

              Tae w n-Do
                

Spinning, Squash, Fitness, Steps,
   Zumba, Powerkick, Body lift,

      Fysiotherapie, Yoga, Hip Hop,
          DéDé Danceballet, Darts,

              TaeKwon-Do
               

LENTEACTIE
SPORT JE 

LENTEACTIE
SPORT JE 

VERLENGD

            



Muizen en het moederdagcadeau!

Ja, het duurt nog wel een paar weekjes 
voor het Moederdag is! Maar toch is 
het soms erg verstandig om op tijd te 
beginnen aan je Moederdagcadeau. 
Lees maar eens!

Janneke was vorig jaar vast van plan 
om helemaal zelf een mooi cadeau 
voor haar moeder te maken. Jammer  
genoeg was ze niet zo heel erg handig, 
dus ze besloot om er maar vroeg mee te 
beginnen. Maar wat moest het dit jaar 
voor een cadeau worden? Ze zei op een 
dag tegen haar moeder: “Mama, heb 
jij nou alles wat je altijd al graag hebt 
willen hebben?”. Nou was haar  moeder 
ook niet gek! Die wist ook wel, dat het 
de volgende maand al weer Mei zou 
worden. En ze begreep meteen, dat 
Janneke haar probeerde uit te horen 
over het Moederdagcadeau van dit 
jaar. Daarom zei ze niet: “Een nieuwe 
Mercedes” of “Zo’n mooie, snelle 
computer!”. Nee, ze antwoordde: “Weet 
je wat ik nou graag zou willen hebben? 
Een mooie doos om al mijn armbanden, 
ringen en halskettingen in te kunnen 
doen!”.

Nou, dat antwoord, daar had Janneke 
wel wat aan! Zodra haar moeder weer 
aan het werk was gegaan sloop ze naar 
de zolder om te kijken of daar niet ergens 
iets lag, waar ze een sieradendoos van 
kon maken. En ja! Daar, in een hoekje, 
lag een oude schoenendoos! Daar 
moest toch wat van te maken zijn! Ze 
nam de doos mee naar haar slaapkamer 
om hem eens goed te bekijken. Ja, 
wanneer ze een paar velletjes heel mooi 
papier zou kopen van haar zakgeld dan 
kon ze daar de doos mee beplakken! 
Die middag nog ging ze al op pad. 
In de boekwinkel vond ze heel mooi 
pakpapier! Echt goedkoop was het niet, 
maar ach, het is maar één keer per jaar 
Moederdag en voor je moeder mag je 
best wel wat over hebben! Die week 
zat ze telkens wanneer ze even tijd had 
(of zin) aan de doos te werken. Het 
viel nog niet eens mee om het papier 
precies passend op de zijkanten en op 
het deksel van de doos te plakken! Maar 

tien dagen later was de doos toch klaar. 
Hij zag er prachtig uit! Alleen was hij wel 
een beetje groot! Misschien ging mama 
wel wat meer sieraden kopen nu ze zo’n 
grote doos had om ze op te bergen!
Een paar dagen later was haar vriendin 
Marieke bij haar aan het spelen. Samen 
zaten ze een beetje te dollen in de 

slaapkamer. Daar, onder Janneke’s bed 
stond “De Doos”. Marieke zag hem, 
toen ze zich bukte om haar schoenen uit 
te trekken. “Wat is dat?”, vroeg ze. “O”, 
zei Janneke, “dat is een sieradendoos. 
Die heb ik voor mijn moeder gemaakt, 
voor moederdag! Marieke trok de doos 
onder het bed vandaan om hem eens 
goed te bekijken! Ze vond het eigenlijk 
maar een groot, lomp geval maar dat 
zei ze niet tegen haar vriendinnetje! 
Janneke zette een nieuwe CD op en 
even later stonden ze op de muziek te 
dansen. Tot Janneke struikelde over de 
schoenen van Marieke! Ze viel precies 
op de sieradendoos. En daar kon die 
doos niet tegen! Samen probeerden ze 
nog wel om de doos weer mooi vierkant 
te krijgen maar dat ging natuurlijk niet! 
Maar Marieke zei opeens: “Bij ons in 
huis weet ik een klein, rieten mandje! 
Is dat niet wat om er een sieradendoos 
van te maken?”. Samen holden ze even 
later naar het huis van Marieke. Die had 
het mandje al gauw gevonden! Janneke 
kreeg een idee! Als ze nou eens een 
lapje stof nam, daarvan lagen er heel 
wat in huis, dan kon ze daarvan een 
voering maken! Ach, jammer van het 
werk aan die schoenendoos! En jammer 
van het geld, dat ze voor het  papier had 
betaald! Maar eigenlijk was dit mandje 
een veel beter idee! Op zolder zocht ze 
een hele middag naar een stukje katoen 
of wol om daarmee de mand te voeren. 
Het ene stuk was te saai en het andere 
veel te bont maar eindelijk vond ze een 
stuk stof van een oude jurk met mooi 

bloemetjes er op! Zo, dat probleem 
was opgelost! Nu maar weer aan het 
werk! Het was nog een hele klus om 
de stof mooi geplooid in het mandje te 
krijgen! Wat was ze blij, dat ze al vroeg 
aan haar cadeau was gaan werken! Stel 
je voor, dat die doos twee dagen voor 
Moederdag was verongelukt! Ruim 
voor Moederdag was ze klaar met het 
geschenk. In de schuur vond ze nog een 
kartonnen doos. Wat er in had gezeten, 
dat wist ze niet, maar het mandje paste 
er precies in!

Deze keer zette ze het cadeau niet 
weer onder haar bed! Ze bracht het 
naar de schuur en daar verstopte ze 
hem, zodat mama of papa die doos 
nooit zou kunnen vinden voor het 
Moederdag was! Eindelijk was het 
zover! Het was Moederdag geworden! 
Bij het ontbijt moest het cadeau 
natuurlijk worden gegeven! En zo sloop 
Janneke die morgen naar de schuur. 
Ze haalde de doos uit zijn stiekeme 
schuilplaats vandaan en vol trots 
bracht ze het cadeau de kamer binnen. 
“Alstublieft!”, zei te tegen mama, “je 
Moederdagcadeau!” Mama pakte de 
doos aan en voorzichtig maakte ze het 
deksel open. Ze keek er in en toen gaf 
ze een GIL! Zo had Janneke haar moeder 
nog nooit horen schreeuwen! Ze rende 
op de doos af en nu zag ze het zelf ook! 
In de mand, lekker warm op de mooie 

bloemetjesstof lagen zeven piepkleine 
muisjes! Een moedermuis rende in de 
doos rond!

Papa heeft de muisjes naar de schuur 
teruggebracht. Gelukkig hadden de 
diertjes er niet lang in gelegen. Het 
sieradenmandje was niet beschadigd! 
Alleen zat er wel een klein gaatje in de 
doos! Ondanks dat was moeder heel blij 
met het cadeau.

Gazet mei 2014 21

            



Kleurplaat

            



Oplossingen op pag 31.
Gazet mei 2014 23

            



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

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

Zomaar een greep uit ons grote assortiment……

3,5 meter: €.35 / 4,5 meter: €.45

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

Tenten, Statafels, Tafels, Stoelen, Barkrukken, Verl cht ng, Bestek, Serviesgoed, Glaswerk, Manden,

Warmhoud, Rode Lopers, Afzetpaaltjes/-Koorden, Marktkramen, Opblaasbare Abrahams & Sarah's,
Spr ngkussens, Skytubes, Serveerschalen, Verwarming, Decoratie, Verkoop, Koff e & Thee  etc.  etc.

*exclusief materialen

            Dé loodgieter van Dierdonk

Onderhoudscontract op uw CV ketel:
Inclusief éénmaal per jaar compleet 
onderhoud, schoonmaken, bijvullen etc.

 1e storing u betaalt € 35,00 
incl. voorrijdkosten en uurloon.

 2e storing u betaalt NIETS 
wij verhelpen deze storing kostenloos

interesse? Bel ons... 
06 - 52 42 15 03

Pater van Vlerkenstraat 4
5706 TT  Helmond

Telefoon 0492 - 55 08 65
info@coolenloodgieter.nl

www.coolenloodgieter.nl

45,-

               

ACTIE VAN DE MAAND

In mei co
nfectie

van overgordijnen,

inbetweens en vitr
ages

GRATIS
*

*vraag naar de vo
orw

aa

rd
en

Gordijnen

Binnenzonwering

Buitenzonwering

Insectenwering

Vloerbedekking

ZO MOOI...

Braaksestraat 1
5709 JC Helmond

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

Laat u verrassen op onze 

nieuwe Facebook-pagina:

facebook.com/smitsensmits

            



In deze editie van de Gazet een kleine 
opsomming van politiezaken in onze 
wijk Dierdonk:

Woning- en/of auto-inbraken.
De afgelopen periode hebben we 
ge lukkig geen inbraken gehad. Na 
de serie woninginbraken tijdens de 
carnavalsperiode is dat toch weer een 
geruststelling. Het onderzoek naar de 
daders van die serie inbraken loopt 
nog steeds. Het Woninginbrakenteam 
is nog steeds bezig met het onderzoek 
naar de diverse sporen. Mochten hierin 
ontwikkelingen zijn dan laat ik dit weten.

Eiergooiende jeugd
Op dit moment loopt een onderzoek 
naar een groep jongeren, voornamelijk 
uit de wijk afkomstig, welke vermoedelijk 
debet is aan diverse eierengooi-inci den-
ten. Ook afgelopen week wer den weer 
enkele woningen bekogeld. Er werd ook 
met een groen laserlicht bij woningen 
binnen geschenen.

Verdachte man
Op woensdag 25 maart kregen we een 
melding van bewoners aan de Dierdonk-
laan omdat een man over de schutting 
van de achtertuin aan het klimmen 
was. De man was door hen ook in de 
achtertuin gezien waarna de man weer 
weggegaan was. Men kon de man als 
volgt omschrijven: ongeveer 30 jaar - 
blank - donkere jas - opvallend lichte 
broek - “Opa” petje (een klak).

Collega’s hebben in de omgeving gesur-
veilleerd maar de man werd niet meer 
aangetroffen.

Verkeersongeval
Op 26 maart omstreeks 14.15 uur 
heeft een ongeval plaatsgevonden bij 
de kruising van de Sandenburglaan/ 
Berken heuveldreef te Helmond. Geluk-
kig geen lichamelijk letsel. Het betrof 
een aanrijding tussen een auto en een 
bromfiets. De bromfietser ver leen de 
zeer vermoedelijk de rechtdoor gaande 
auto geen vrije doorgang.

Coniferenbrandjes
Wederom werden op twee plaatsen in 
de wijk coniferen in brand gestoken. 
Op de vorige oproep om eventuele 
getuigen van deze ergerlijke zaken heb 
ik geen reacties gehad. Ook nu vraag ik 
weer om uw medewerking.

Gevonden fietsen
Door de stadswachten werden in de 
wijk op diverse plaatsen “zwerffietsen” 
opgehaald. Helaas konden we geen 
enkele eigenaar van deze fietsen 
achter halen. De fietsen zijn door de 
stadswachten overgebracht naar hun 
fietsenstalling. Mogelijk ten overvloede 
meld ik dat de stadwachten al hun 

gevonden fietsen registreren en dat zij 
een foto’s van de betreffende fietsen 
op hun website hebben staan. Mocht u 
nog een fiets kwijt zijn loont het altijd 
de moeite om eens op die site te kijken. 
www.stadswachthelmond.nl. Mocht u 
slachtoffer zijn of worden van het stelen 
van een fiets, doe altijd aangifte. Zorg 
dat u gegevens van uw fiets hebt zodat 
wij de fiets landelijk als gestolen kunnen 
registeren. Regelmatig kunnen wij 
iemand blij maken omdat we hen hun 
vermiste fiets terug kunnen geven nadat 
deze aangifte had gedaan.
Enkele weken geleden hebben de 
stadswachten fietsen geruimd rondom 
het NS-station in het centrum van 
Helmond. Er zijn honderden fietsen 
opgehaald. Slechts een enkeling heeft 
zich gemeld. Mogelijk staat uw fiets 
tussen al die aangetroffen fietsen. Ook 
hiervoor kunt u contact leggen met de 
stadswachten.

Uw wijkagent, Hein Albers   

Nieuws van onze wijkagent

foto: Harrie Grijseels
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Mei 2014 in het Annatheater
zaterdag 17 en zondag 18 mei: 

“Anna Presenteert”
Jeugdtheaterschool Annatheater organi
seert als afsluiting van het cursusjaar 
2013/2014 “Anna Presenteert”.
Leerlingen laten zien wat ze kunnen na 
het volgen van een cursus acteren in het 
Annatheater. 

Het programma ziet er als volgt uit:
zaterdag 17 mei 19.00 uur en zondag 
18 mei 16.00uur: 
De kleutergroep speelt “Moortje’’, over 
een kat in nood en de kinderen van 7 
tot 10 jaar spelen het bekende sprookje 
“Repelsteeltje”
entree: € 4,00

zaterdag 17 mei 20.30 uur en zondag 
18 mei 14.00 uur: 
De groep kinderen tussen 10 en 12 jaar 
spelen “De kleermaker van de keizerin”, 
gebaseerd op het sprookje “De nieuwe 
kleren van de keizer”, plankenkoorts 1 
(kinderen/jongeren vanaf 11 jaar) de 
zelf bedachte soap “De nieuwe leraar” 
en plankenkoorts 2 (jongeren vanaf 14 
jaar) “Doe open’’, scènes uit het leven 
van een puber.
entree: € 4,00

Alle weekenden in de maand mei tot 
en met zondag 1 juni:

HUNDREYA 
Vincent van Ojen, schilderijen
Gerenommeerd beeldend kunstenaar 
Vincent van Ojen exposeert in het 
Annatheater in Helmond. De schilderijen 
van Van Ojen zijn uiteenlopend van 
onderwerp en sfeer, maar worden 
allemaal gekenmerkt door een grote 
expressiviteit, passie voor kleur, en 
monumentale compositie.
De titel van de expositie HUNDREYA 
(hundred years) staat voor Van Ojen’s 
ambitie om een eigen beeldtaal 

en lyriek te ontwikkelen binnen de 
moderne schilderkunst. Van Ojen’s 
onderwerpen zijn vooral abstracte 
landschappen en stillevens, waarbij hij 
zijn persoonlijke stempel drukt op de 
voor hem relevante klassieke beeldende 
elementen: compositie en kleur. “Met 
name de abstracte visuele kwaliteiten 
van een schilderij, maken het tot een 
autonoom kunstwerk is dat over 100 
jaar nog boeiend kan zijn”.
Vincent van Ojen won de Nederlandse 
Grafiekprijs in 1992. In binnen- en 
buiten land wordt hij beschouwd als 
pionier van de kleurenhoutsnede en 
als toonaangevend graficus. Onlangs 
namen het Drents Museum en het 
Rijksmuseum in Amsterdam diverse 
werken van zijn hand in hun collecties 
op. Vanaf 2009 is Van Ojen een 
nieuwe weg ingeslagen en heeft hij 
zich toegelegd op het schilderen van 
olieverven op doek. 

HUNDREYA is te bezichtigen van maan-
dag 21 april t/m zondag 1 juni. Open: 
21 t/m 25 april dagelijks van 13:00 tot 
17:00, 26 april t/m 1 juni iedere zaterdag 
en zondag van 13:00 tot 17:00. 
De expositie is op Tweede Paasdag om 
15:00 officieel geopend door kunst- en 
cultuurwetenschapper Isis Germano.

Het Annatheater is gelegen aan de 
Engelseweg ter hoogte van het NS-
station.
Het adres is Floreffestraat 21a, Helmond. 
Telefoon: 0492 475255, 
e-mail: info@annatheater.nl 
Voor meer informatie kijk op:
www.annatheater.nl. 
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Dierdonk 3D: Verlichting van ons kunstwerk 

Als DierDonkDetective ben ik incognito 
maandelijks op zoek naar interessante 
mensen en activiteiten in Dierdonk. 
Als geheim agent houd ik mijn ogen en 
oren open om een beeld te schetsen 
van de achtergrond bij alles wat er in 
onze mooie wijk gebeurt. Deze keer 
een verslag van een lang onderzoek dat 
met een soap eindigde. Het gaat om de 
Verlichting van het Carat kunstwerk De 
Overbrugging.
Zoals u allemaal weet staat aan het be
gin van de Dierdonklaan een kunst werk 
dat we als wijkbewoners zelf hebben 
gekozen. Immers, de 2 beste ont wer
pen waren zo’n 1,5 jaar geleden onder
werp van een stemming. Met over grote 
meerderheid kozen we voor De Over
brugging van Petry Claassen en Jos van 
der Donk. De Stichting Carat heeft het 
project gefinancierd en op 8 juni 2013 is 
het beeld officieel geopend. 
Direct werd duidelijk dat de verlichting 

ontbrak. Daar was geen geld meer voor. 
Gelukkig werd budget vrijgemaakt door 
een samenwerking tussen wijkraad, 
wijkvereniging en Gemeente Helmond. 
In plaats van snel 2 spots aan 2 lantaarn
palen te hangen, werd aan leerlingen 
van klas 3 van het Technasium van het  
Dr.-Knippenbergcollege gevraagd een 
verlichtingsplan te maken. De leerlingen 
hebben een gastles van Petry en Jos 
gekregen, hebben zich verdiept in het 
aanlichten van kunstwerken, maakten 
verlichtte maquettes en presenteerden 
hun plannen. Mooie plannen met veel 
LED-verlichting en originele ideeën voor 
de energievoorziening. Een van de win
nende groepen bestond uit Kim Sieben, 
Lotte van Leuken en Nienke Otten. 

Leerlingen uit klas 4 van het Techna
sium hebben vervolgens uitgewerkt of 
een stille, kleine windmolen geschikt is 
om als energiebron te dienen. Het ant
woord volgens Stan Neervens, Dimitri 
van der Lee, Livius van der Cammen, 
Björn Tromp en Femke van de Werff was 
JA.
Tijd om tot actie over te gaan. Ik on
derschepte mailwisselingen waarin op 
initiatief van het Dr.-Knippenbergcol
lege werd afgesproken om op donder
dagavond 17 april onder toeziend oog 
van Walter Schuurman (namens de 
wijkraad), Gerard Bosmans (namens de 
wijkvereniging), Alfred Groote (namens 
de Gemeente Helmond) en Jos van der 
Donk (mede namens Petry) powerLED’s 
aan te brengen op en rond het kunst
werk om te beslissen hoe we daadwer
kelijk de verlichting aan gaan pakken. 

Alles werd voorbereid. Aggregaat, 24V 
gelijkspanningsbronnen, ladders, ver
lengsnoeren en ducktape, maar wat 
schetst mijn verbazing. Op woensdag 16 
april branden 2 spots aan 2 lantaarnpa
len en zij verlichten het kunstwerk !! Het 
belichtte de vrouw niet mooi en er sche
nen 2 lichtbundels op de achterliggende 
huizen. Was al het voorbereidende werk 
voor niets geweest? Wie zat hierachter? 
Wat een gemiste kans!
Na het nodige speurwerk werd duidelijk 
dat de Gemeente hier zelf achter zat. De 
spots werden met spoed weer uitgezet 
en de test op 17 april kon doorgaan. 
PowerLEDs aan de staanders, onder de 
brug, op de brug, voor de vrouw, ach
ter de vrouw. Alles is uitgeprobeerd. 
Uiteindelijk was het oordeel unaniem. 
Twee spots op de brug voor de vrouw, 
twee spots achter de vrouw op de brug 
en een spot aan de zijkant ‘in’ de brug 
waardoor de vrouw zelfs lijkt te bewe
gen, zie foto. 
De plannen voor de nabije toekomst zijn 
dat dit verlichtingsplan daadwerkelijk 
wordt aangelegd met kwalitatief goed 
en geschikt materiaal. Ik begreep zelfs 
dat de Gemeente ook open staat voor 
het windmolen-initiatief omdat zij voor
stander is van de toepassing van duur
zame energie. 
Het was een interessant project en ik 
houd u op de hoogte van de voortgang. 
Ziet u de spots weer branden, laat dat 
dan snel weten. Ik weet inmiddels via 
welke weg ik ze snel weer uit kan laten 
zetten.

Groeten geheim agent pd7
(geheimagentpd7@gmail.com)
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Blij met moeder

Twee baby's in een kinder-
wagen ontmoeten elkaar. 
De ene vraagt: 
"Ben je tevreden met je 
moeder?" 
"Dat gaat",
antwoordt de andere,
"alleen bergop is zij wat aan 
de trage kant."

            

Corstiaan Stoeffe

 

info@coscom.nl
www.coscom.nl

 

CosCom

Torteltuin 9
5754 HA Deurne

Nederland
0493 - 842607

ICT Service aan huis en op de zaak. 
Indien reparatie op locatie niet mogelijk dan haal en breng service 
( geen voorrij en/of vervoers kosten binnen Helmond en regio )

Computer reparatie, verkoop,
netwerk aanleg en webdesign

                 

MB Advies ontlast ondernemers op fi nancieel en 
organisatorisch gebied en zorgt voor een rustige en 
zekere toekomst. Wij begeleiden uw organisatie in alle 
levensfasen: van start naar groei tot volwassenheid en 
afwikkeling.

MB Advies kijkt op de achtergrond mee naar uw 
persoonlijke fi nanciële situatie. Wij kennen uw zakelijke 
positie en koppelen die aan uw privéomstandigheden.

• MB Advies B.V. • Churchilllaan 101 • 5705 BK Helmond •
• 0492-780630 • info@mbadvieshelmond.nl • www.mbadvieshelmond.nl •

M i e r l o s e w e g  2 8 8   •   H e l m o n d   •   0 4 9 2  -  5 4 4  7 6 4   •   w w w . b b t e g e l s . n l

laat u verrassen in onze prachtige showroom

EEN VERTROUWD ADRES VOOR HET

PLAATSEN OF LEVEREN VAN

COMPLETE BADKAMERS EN TEGELVLOEREN

                 

Doekje
erover.
Klaar!

Sigmapearl Clean Matt. 
Waarschijnlijk de best 
reinigbare matte 
muurverf ter wereld.

MIERLOSEWEG 86 | WWW.DRIESSENHELMOND.NL

                  



Medi-Seinen: 
nieuws vanuit Medisch Centrum Dierdonk

Koninklijke 
onderscheiding 

Joan Damen 

Op dinsdag 25 maart was de 
laatste vergadering van de ‘oude’ 
gemeenteraad van Helmond. Tijdens 
deze raadsvergadering is scheidend 
raadslid Joan Damen naast 2 andere 
scheidende raadsleden benoemd tot 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Burgemeester Elly Blanksma-van den 
Heuvel reikte tijdens deze vergadering 
de Koninklijke onderscheidingen uit. 

Joan Damen is geboren op 4 oktober 
1959 in Deurne en is woonachtig in 
Helmond/Dierdonk. Hij was raadslid 
voor de VVD van 1998 tot 2002 en 
vervolgens van 2006 tot 2014. In 
de tussenliggende periode was hij 
burgercommissielid. In de periode 
2010-2014 was hij voorzitter van de 
raadscommissie Ruimtelijk Fysiek (RF) 
en daarmee ok lid van het presidium van 
de gemeenteraad. 

Joan heeft voor de Gazet vanaf 
november 2010 tot heden in afwisseling 
met Ellen Niessen voor de VVD de 
maandelijkse column betreffende 
politiek verzorgd. Met het afscheid als 
raadslid stopt tevens zijn bijdrage voor 
de Column. Wij danken Joan voor de 
geleverde bijdragen. 

Redactie Gazet.

“TACHE BEAUTÉ”
“Door de zomerzon bijeengespaard. 
Zomer sproetjes. Ieder sproetje is een 
kus je waard. Zomersproetjes. Dui zend 
ster ren in een zomernacht. Zomer
sproetjes. Als twee wangen als fluweel 
zo zacht” (Rocco Granata Figline Veglia
tura, 16 augustus 1938). 
Graag wil ik met u spreken over 
“moedervlekken”.
Moedervlekken zijn goedaardige opeen-
hopingen van pigmentcellen in de huid. 
Vrijwel iedereen krijgt moedervlekken; 
gemiddeld ongeveer 25. De meeste 
ontstaan tussen het 3e en 20e jaar. 
Gewone moedervlekken zijn zichtbaar 
als bruine of zwarte vlekjes, meestal 
vlak, soms verheven, bol of hobbelig. In 
grootte, vorm en kleur kunnen ze van 
elkaar verschillen. Kenmerkend is dat 
de vorm en kleur van de afzonderlijke 
moeder vlek regelmatig is. Het aantal 
wordt bepaald door erfelijke aanleg 
en door de mate waarin de huid aan 
zonlicht is blootgesteld, met name 
op jonge leeftijd. Hormonen kunnen 
het ontstaan van moedervlekken be
vorderen. Tijdens zwangerschap en in 
de puberteit ontstaan daardoor soms 
nieuwe moedervlekken. Moedervlekken 
geven bijna nooit problemen, ook 
niet als ze op latere leeftijd ontstaan. 
In uiterst zeldzame gevallen kan een 
moe dervlek onrustig worden en uit-
ein delijk veranderen in huidkanker. 
Wan neer doet u er verstandig aan de 
moedervlek te laten beoordelen door 
uw huisarts? Als een moedervlek van 
kleur verandert, bijvoorbeeld donkerder 
wordt. Wanneer de vorm veranderd; als 
de rand onregelmatig of grillig wordt 
en rand en/of omgeving rood zien. 

Wanneer een moedervlek jeukt, steekt 
of pijn doet,  bloedt of wanneer er een 
zweertje of korstje op zit. Een gewone 
moedervlek is een normaal verschijnsel, 
en behoeft geen behandeling. Bij twijfel 
wat betreft de goedaardigheid wordt de 
moedervlek verwijderd en opgestuurd 
voor (microscopisch) onderzoek. Een 
beïn vloedbare belangrijke risicofactor 
voor het krijgen van huidkanker is 
overmatige blootstelling aan zonlicht. 
Dit geldt ook voor het gebruik van de 
zonnebank. Er is geen verschil tussen 
de straling van de zon en die van de 
zonnebank. Probeer dit, en zeker bij 
kinderen, zoveel mogelijk te vermijden. 
Tot slot nog enkele adviezen om ver stan
dig te zonnen. Geniet van de zon, maar 
voorkom verbranding of beschadiging 
van uw huid. Laat uw huid voorzichtig 
wennen aan de zon. Zoek de schaduw 
op in plaats van de volle zon tussen 
12.00 en 15.00 uur. Draag in de volle zon 
een hoofdbedekking, luchtige kleren 
en een zonnebril met UV werende 
glazen. Smeer onbedekte huid in met 
een anti zonnebrandmiddel met een 
voldoende hoge beschermingsfactor 
en herhaal dit elke 2 uur. Pas extra 
op met zonnen als u jonger bent dan 
18 jaar, omdat uw huid dan nog in 
ontwikkeling is. Houd kinderen jonger 
dan 1 jaar uit de volle zon. Ga direct 
uit de zon wanneer uw huid “vreemd” 
reageert met bijvoorbeeld uitslag, jeuk 
of erg snelle verbranding. Heeft u een 
huidaandoening, vraag dan advies aan 
uw huisarts. Sommige medicijnen (o.a. 
antibiotica) kunnen de gevoeligheid 
voor zonlicht vergroten. Maak geen 
gebruik van een zonnebank beneden de 
leeftijd van 18 jaar en bij een gevoelige 
huid. Bescherm altijd uw ogen met een 
goedgekeurde bril.
Marilyn Monroe, Brigitte Bardot, Cindy 
Crawford, Lindsey the Paul en mijn 
vrouw, zij allen hadden of hebben 
een zogenaamde “tache beauté”, een 
schoon heidsvlek, een van de zeven 
schoon heden. Sommige moedervlekken 
moet je nooit laten verwijderen!
Graag tot een volgende keer, en moge 
het u tot die tijd meer dan goed gaan!

Math. Strijbos, huisarts MC Dierdonk
Ook te volgen op twitter: 
@MathStrijbos 

Joan Damen
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Zomaar een dagje: Dierenkliniek Brouwhuis

“Mannenkwaaltjes”
Soms zijn de dingen niet wat ze op 
het eerste zicht lijken. En dan moet je 
verder kijken dan je neus lang is. Omdat 
het ene probleem het andere niet is. En 
omdat het ene dier het andere niet is.

Luca, een welopgevoede chihuahua-
reu, kwam in het voorjaar van 2013 
langs met de klacht dat hij druppeltjes 
bloed verloor uit zijn plasser. Dit ge-
beur de buiten het plassen om, wat een 
aanwijzing is dat het probleem niet in 
de blaas gesitueerd is. Aangezien het 
redelijk veel druppels bloed waren (en 
hij maar een klein hondje is), moest 
ten eerste geprobeerd worden om de 
bloeding zo snel mogelijk te stoppen. 
Infuusvloeistof met adrenaline in, moest 
de oplossing brengen: met behulp van 
een katheter werd de blaas en de plasbuis 
gespoeld met adrenaline, waardoor de 
bloedvaatjes zouden samentrekken en 
de bloeding zou stoppen. De volgende 
stap was om te achterhalen waar de 
bloeding precies vandaan kwam. Een 
echo van de blaas en de prostaat liet 
geen ernstige afwijkingen zien. Wel 
za gen we dat de prostaat voor zijn 
lichaams gewicht aan de grote kant was. 
Als de prostaat onder hormonale invloed 
gaat zwellen, kan dit bij enthousiaste 
reuen af en toe wat bloedverlies geven. 
Luca werd dus behandeld voor de zwel-
ling van zijn prostaat: eerst via een 
injectie (chemische castratie), een maand 
later werd hij definitief gecastreerd. 
De eigenaar hield ons op de hoogte en 
enkele dagen na de operatie was er al 
geen bloed meer te zien. Gelukkig, en 
iedereen blij.
Maar enkele weken geleden kregen we 
een telefoontje: Luca verloor opnieuw 
druppels bloed via zijn plasser! En 
aan  gezien hij gecastreerd was, kon 
het dus niet meer door de hormonen 

komen. Dus moesten we verder zoeken. 
Urineonderzoek liet zien dat er erg 
veel kristallen aanwezig waren. Een 
ront gen foto moest uitwijzen of er 
ook blaasstenen aanwezig. Dit bleek 
gelukkig niet het geval. Wel zorgden de 
kris talletjes in de urine voor zodanige 
irritatie van de slijmvliezen in de penis, 
dat deze heel gemakkelijk gingen bloe-
den. Spoelen van de blaas en levenslang 
speciale voeding moeten het probleem 
oplossen. 

Tommie is een gezellige cocker in de 
bloei van zijn leven. Af en toe eens een 
oor ontsteking, maar verder gelukkig 
weinig klachten. Tot de eigenaar merkte 
dat hij veel jeuk had en de vacht dunner 
was geworden. Toch maar even op con-
trole bij de dierenarts dan. De vacht 
was inderdaad dun, hier en daar zag 
je duidelijk de huid doorschemeren. 
Maar verder waren er geen afwijkingen: 
geen schilfers, geen korsten, geen 
puistjes. Een allergie leek het meest 
waarschijnlijke. Dus kreeg Tommie een 
injectie om de allergie en de jeuk te 
onderdrukken. Indien dit verlichting 
gaf, zouden we het hele traject van een 
huidallergie uitwerken (speciale voeding, 
bloedtesten, ...). Maar een maand later, 
toen Tommie op controle kwam, gaf de 
eigenaar aan dat de injectie helemaal 
geen verschil had gemaakt. Nog steeds 

 had hij last van jeuk en een dunne vacht. 
Bovendien had de eigenaar gemerkt dat 
zijn andere reu Tommie wel erg lief vond 
en vroeg hij zich af of de tepels niet groter 
waren geworden? Grondig onderzoek 
maakte duidelijk wat het probleem was: 
Tommie had een teelbaltumor. Blijkbaar 
een type dat vrouwelijk hormonen 
produceert. De reden dus waarom de 
tepels groter waren geworden, dat de 
andere reu zo lief was voor Tommie, en 

ook een verklaring voor de huidklachten. 
Tommie is geopereerd en de tumor 
is verwijderd. Het duurde nog enkele 
weken voor de vrouwelijke hormonen 
helemaal uit zijn bloed gezuiverd waren, 
maar ondertussen is hij weer de oude.

Joke Jolling, dierenarts

Wilt u meer weten over dieren kliniek 
Brouwhuis? 
Kijk dan op www.dierenkliniek.com of 
volg ons op onze Facebook-pagina.

Bakelse Beemden,
een gewaarschuwd mens …
Vanavond maakte ik weer eens een 
wandeling in de Bakelse Beemden en 
werd aangesproken door de boswachter. 
Deze is aangesteld door de eigenaar 
van het gebied Peter Paul de Vries. Hij 
vertelde dat vanaf nu er strenger zal 
worden opgetreden wanneer honden 
loslopen buiten de hoofdlaan. Dit in 
verband met jonge reeën die weer 
in het gebied gesignaleerd zijn. De 
eigenaar streeft er namelijk naar om de 
reeën populatie weer terug te brengen 
zoals jaren geleden was. Wanneer de 
boswachter mensen tegenkomt die zich 
niet aan deze regel houden, dan worden 
ze zonder waarschuwing bekeurd. 

Hondenbezitters hou hier dus rekening 
mee.

Met vriendelijke groet, 
Richard van Gaalen 
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Jeugd(prijs)puzzel. Win een cadeaubon!
Deze maand hebben we weer een rekenpuzzel, maar 
eerst de oplossing van het de paaspuzzel van vorige 
maand en de prijswinnaars.
In totaal waren er 16 inzendingen en allen goed. De 
oplossing was als volgt “Paasklokken komen uit 
Rome” Uit de  juiste inzendingen is weer geloot. 
Deze keer heeft Ivo Dolmans, bestuurslid van de 
Wijkvereniging weer 3 prijswinnaars getrokken die op  
16-04-14 hun prijs hebben ontvangen. Op onderstaande foto 
de gelukkige prijswinnaars. 

vlnr: Nichaa van Eijk, Manouk Wijfels en Laura van Leersum.
Wij feliciteren de winnaars van harte met hun cadeaubon.

Niet gewonnen, of niet meegedaan dan krijg je deze 
maand een nieuwe kans en wel met een rekenopgave.
Wij zoeken het hoogste gebouw ter wereld! (wel moeilijk)
Zo doe je dat: Hieronder staan de tien hoogste gebouwen 
ter wereld. Reken voor elk gebouw de som uit. De uitkomst 
vertelt hoe hoog het gebouw is in meters.

De Oplossing
1. Het hoogste 
gebouw ter 
wereld heet: 

_ _ _ _ _ _ _ 

2. Het staat in 
het land:

_ _ _ _ _ _ _ 

3. Het is_ _ _ _
meter hoog.

Dan nog een 
opgave. 
Achter elk
gebouw staat 
een letter. Wel  
zet de letters 

in de volgorde van laagste gebouw tot het hoogste gebouw. 
4. Welk woord krijg je dan: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Dus in totaal bestaat de oplossing uit 4 dingen en die stuur 
je op. 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:
(redactie@dierdonk.org) of per post naar:
Gazet Kinderpuzzel
Schovenhorstweide 1,
5709 SG Helmond.
Vermeld je naam, adres, telefoonnummer, leeftijd en of je een 
jongen of meisje bent. Onder de goede oplossingen verloten wij 
weer 3 cadeaubonnen van € 10,00.
Uiterste inzenddatum is :Vrijdag  16 mei 2014.

Oplossing doodles spelletjespagina 23

Het hoogste gebouw ter wereld

a. In de Verenigde Staten: Willis Tower Chicago.
298 + 144 =   meter R
b. In China: Guangzhou International Finance Center 
Kanton. 
312 + 126 =   meter V
c.  In China: Shanghai World Financial Center Shanghai.
407 + 85 =   meter I
d.  In Maleisi: Petronas Twin Towers Kuala Lumpur.
138 + 314 =   meter J
e. In China: Greenland Square Zifeng Tower Nanking.
172 + 278 =   meter I
f. In de Verenigde Arabische Emiraten: Burj Khalifa.
577 + 251 =   meter G
g. In China: International Commerce Centre Hongkong.
165 + 319 =   meter D
h. In Taiwan: Taipei 101.
244 + 264 =   meter N
i. In China: Jin Mao Tower Shanghai.
358 + 63 =   meter B
j. In de Verenigde Staten: Trump International Hotel 
and Tower Chicago.
369 + 54 =   meter E
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Nieuw: Caresse boxsprings

Elektrisch 
verstelbaar

160x200  
compleet

nu  1695,=

HENK HUIJSMAN
O P T I E K

Schoolstraat 25
5761 BV  Bakel
Telefoon 0492-343878

Optiek

mode

op z’n

best

Oogmeting

+

Reparaties 

GRATIS

Voor BRILLEN en CONTACTLENZEN
Geopend: dinsdag t/m zaterdag

       

            



De hobby van … Ger Bevers 
Vanaf januarinummer 2014 bevragen 
we de mensen achter de advertentie 
in ons wijkmagazine over hun hobby of 
vrijetijdsbesteding. Dit keer komt Ger 
Bevers van Bevers Slaapcenter aan het 
woord.

Nieuw leven, de nieuwste hobby
Het interview met Ger Bevers vindt 
plaats aan de ruime tafel in de winkel 
van Slaapcenter Bevers. Achterin de 
zaak staat een tweelingkinderwagen. 
Als Ger een kopje koffie voor me haalt 
klinkt er een zacht babygeluidje vanuit 
de wagen. Heel even later hoor ik ook 
een babygeluidje vanuit de keuken van 
het Slaapcenter. Op deze manier maak 
ik kennis met de nieuwste hobby van 
Ger: zijn kleinkinderen!

Op de maandagen, als de zaak gesloten 
is, zorgt hij samen met zijn vrouw voor 
de twee zoontjes van zijn dochter. 
Kleine mensjes nog. Luuk en Nick 
werden samen met hun broertje Stijn 
afgelopen september geboren, na een 
zwangerschap van slechts 26 weken. 
Heel klein en erg kwetsbaar waren de 
mannetjes. Zo kwetsbaar dat de kleinste 
van het drietal: Stijn, een noodzakelijke 
maagoperatie niet heeft kunnen over
leven. Zoveel zorgen, zoveel ver driet 
maar toch ook zoveel vreugde hebben 
de afgelopen maanden de familie 
beheerst. Maar nu sinds enkele weken 
Luuk en Nick zo sterk zijn dat ze bij opa 
en oma kunnen logeren kan Ger met 
veel liefde de belofte gestand doen die 
hij al erg lang geleden aan zijn kinderen 
deed: als hij ooit kleinkinderen mocht 
krijgen zou hij op de maandagen oppas
opa worden.

Natuurliefhebber
Het liefste dat hij nu met zijn kleinzoons 
doet is een flinke wandeling gaan maken 
achter de kinderwagen. Hij kan niet 
wachten tot de jongens groot genoeg 
zijn om samen met hem de natuur in te 
trekken, een wandeling te maken in het 
bosgedeelte achter zijn grond rond de 
woonboerderij in het buitengebied van 
Milheeze. Daar beoefent hij trouwens 
twee van zijn andere hobby’s: dieren 
houden en verbouwingen realiseren. 
Met die laatste hobby is hij naar eigen 
zeggen wel klaar, letterlijk. Maar de 
twee hertjes die momenteel drachtig 

zijn, de beide geitjes, de kippen plus 
sinds kort een haan en de twee honden 
mogen er op rekenen dat hij dagelijks 
vroeg opstaat. Voordat hij aan het werk 
gaat voor het Slaapcenter zal hij altijd 
eerst voor de dieren zorgen. En elke dag 
een stevige wandeling met de honden 
natuurlijk.

Een hobby voor het brood
Na het verzorgen van de dieren komt 
een andere hobby van Ger Bevers aan 
bod: zijn werk! En dan met name het 
maken van passende oplossingen voor 
zijn klanten. Soms letterlijk passend als 
hij een bestaand ledikant aanpast aan 
de nieuwe elektrisch verstelbare bed 
bodems van zijn klanten. Dat gebeurt in 
de vrije uurtjes. Het resultaat van super 
tevreden klanten maakt het voor Ger 
extra leuk om te doen. Een hobby om je 
brood mee te verdienen noemt Ger het.

Darts
Bijna vergeet Ger me te vertellen over 
zijn maandagavond hobby. Al 15 jaar 
lang speelt hij met drie vrienden elke 
maandag van 21.00 tot 23.00 uur darts. 
Gewoon voor de gezelligheid, bij een 
van hen thuis. Ger vindt het wel jammer 
dat deze sport in kranten, radio en tv zo 
minimale aandacht krijgt.  Ondanks dat 
gaat het hem niet om de competitie. 
Het gaat om het lachen met elkaar, 
“het hele Bakelse doornemen” en de 
onderlinge gezelligheid. 

Slapen
Als ik vertrek vraag ik of ik toch even in 
de kinderwagen mag kijken. Dat mag en 
ik zie een blozende en blakende Luuk die 
heerlijk in dromenland is. Ineens is Ger 
verdwenen. Ik kijk rond in de zaak en 
groet dan zijn vrouw die ik wel ontwaar. 
Achter me klinkt het ineens: “ik heb nog 
even wat gehaald voor je”.

Op de schouder van Ger ligt Nick die net 
zijn buikje rond heeft gedronken bij zijn 
mama. Wie van deze twee mannen het 
gelukzaligst kijkt, Ger of Nick, dat durf 
ik niet te zeggen. Nick zal weldra ook 
liggen slapen achterin de zaak. De beste 
reclame voor een Slaapcenter toch?
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Scorebord voor Hockeyclub Bakel
Afgelopen maand is het nieuwe 
elektronisch scorebord van Hockeyclub 
Bakel officieel in gebruik genomen.

Op initiatief van enkele ouders van 
de jongens A1 en met de hulp van 
sponsoren en vrijwilligers hebben we 
het als club voor elkaar gekregen om 
de accommodatie te verrijken met een 
prachtig elektronisch scorebord. Tijdens 
de zaalhockeycompetitie kwamen enkele 
ouders op het idee om een scorebord 
voor de hockeyclub te realiseren en zijn 
ze enthousiast van start gegaan. Een 
aantal weken later waren de sponsoren 
bekend die dit mogelijk maken. Met 
de hulp van de jongens A1  en enkele 
vrijwilligers is het scorebord geplaatst 
en aangesloten. We mogen trots zijn op 
een dergelijk stukje ondernemerszin en 
clubliefde. 

Vrijwilligers
Als hockeyclub zijn we niet alleen 
op zoek naar hockeyers, maar ook 
vrijwilligers die het leuk vinden om een 
steentje bij te dragen. Heb je in het 
verleden gehockeyd, dan kunnen we 
je goed gebruiken in onze Technische 

Commissie. Daarnaast zijn we ook op 
zoek naar iemand die als correspondent 
af en toe een stukje wil schrijven in de 
plaatselijke krantjes van Bakel/Gemert/
Dierdonk. Geïnteresseerd? Meld je dan 
op onderstaand mailadres. 

Halverwege de lentecompetitie 
De lentecompetitie is inmiddels al weer 
een eind op weg en met het goede weer 
voor de boeg worden de teams nog meer 
gemotiveerd om in de weekenden aan 
de slag te gaan. Bij Hockeyclub Bakel 
hebben we ook een keeperscompetitie. 
De keepers met de minste tegengoals 
zijn koploper. Op dit moment is dat 
Luuk Haagens van de Jongens A1 met 13 
tegengoals, vervolgens Bianca van Melis 
van de Meisjes A1 en Sien Bijnsdorp van 
de Meisjes B1 staat derde. 

Hockey op TV
Dit voorjaar is er volop aandacht voor 
hockey in de media. Van 3 mei tot 15 
juni wordt namelijk in Nederland het 
WK-hockey gehouden met uiteraard 
een belangrijke rol voor de Nederlandse 
heren en dames. Samen met twaalf 
andere landen wordt in het stadion 

van ADO Den Haag gestreden om 
de wereldtitel. Onder de titel “Let’s 
celebrate Hockey” wordt in maar liefst 
76 wedstrijden beslist of de Nederlandse 
teams zich weer tot wereldkampioen 
mogen kronen. 

Zin om ook te hockeyen in Bakel?
Heb je ook zin om te gaan hockeyen in 
Bakel? Heb je in het verleden gehockeyd 
en wil je de draad weer oppakken? Dan 
is het nu het juiste moment om je aan te 
melden bij de club. We starten weer met 
een groep met de allerjongste hockeyers. 
Als je 4-5 jaar bent kun je aansluiten bij 
de groep Funkey Hockey. Spelenderwijs 
worden er allemaal leuke balspelletjes 
gedaan. Het is superleuk en een mooi 
opstapje naar het echte hockeyen, waar 
je vanaf 6 jaar in kunt doorstromen. Dus 
aarzel niet en kom drie keer gratis proef 
trainen in Bakel. Je zult er geen spijt van 
krijgen. Voor nadere informatie kun je 
contact opnemen met Astrid van de Pol 
(0492-343784) of stuur een mailtje naar 
info@hockeyclubbakel.nl. 
Meer informatie over het spelen 
bij Hockeyclub Bakel vindt je op 
www.hockeyclubbakel.nl

25-jarig jubileum St. Truckers Day Stiphout 1990.
Beste mensen, Graag willen wij u op 
de hoogte brengen van een bijzonder 
evenement. Alhoewel …, het vindt jaar-
lijks plaats, dus wij mogen aannemen dat 
het enigszins bekend is.
Dit jaar verzorgt Stichting Truckers Day 
Stiphout 1990 voor de 25e keer een 
rondrit voor mensen met een beperking. 
De grote interesse bij deze mensen 
geeft aan, hoe belangrijk dit initiatief 

voor hen is. Zij voelen zich dan ook de 
koning te rijk, zo hoog gezeten in de 
truck. Maar ook de aandacht die zij 
van de toeschouwers krijgen, zorgt er 
voor dat ze even hun beperking kunnen 
vergeten en genieten van de warmte die 
de gemeenschap aan hen geeft.
Dit jaar hebben wij de route, vanwege de 
jubileumrit, door de wijken van Helmond 
gepland. Een en ander zal plaats vinden 

op zondag 25 mei, tussen circa 11.00 u en 
13.30 u. . Binnen Dierdonk wordt gebruik 
ge maakt van de Coenderbergslaan, 
Dierdonklaan, Waterleliesingel  We heb-
ben zoveel mogelijk rekening gehouden 
met lokale situaties, en de karavaan 
wordt van begin tot eind begeleidt door 
verkeersregelaars. De stoet van ca. 150 
vrachtwagens is verdeeld in 3 blokken, 
zodat er tussen de blokken in, ruimte 
ontstaat voor het plaatselijke verkeer.
Voor detail-informatie over de route en 
andere zaken aangaande dit evenement, 
kan ik u het beste verwijzen naar onze 
website; www.truckersdaystiphout.nl 
Wij hopen van harte dat u onze gasten 
toewuift, en tevens geniet van de mooie 
trucks, die menige keren een plaatje 
waard zijn.

Namens het bestuur,
Jan Martens
Voorzitter Stichting 
“Truckers Day 
Stiphout 1990”
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Sporten op basisschool Dierdonk

“yes we gaan naar de 
gym, here we come”

De kinderen van de kleuter- en in-
stroom groepen krijgen dagelijks bewe-
gings lessen. Dat kan buiten, maar ook in 
de twee speellokalen in de school. Een 
speelzaal wordt gebruikt om te klimmen 
en klauteren. De andere speelzaal is 
meer bedoeld voor kring-, dans- en 
zang spelen, ex pres sie lessen, lessen met 
hoepels, pitenzakjes, blokken, touwtjes
e.d. 

De groepen 3 t/m 8 krijgen hun bewe-
gings lessen in de sporthal van Dierdonk. 
Tweemaal in de week wordt er in de 
gymzaal gegymd, afwisselend zijn er 
spel- en toestellessen. 
Op verschillende dagen worden de 
lessen gegeven door stagiaires van de 
Fontys Sporthogeschool, juffrouw Bibi
en juffrouw Marjan. Eens in de drie
weken neemt de organisatie van JIBB de
gymles. JIBB biedt een breed scala aan
sporten aan, het liefst in samenwerking 
met een sportvereniging. Zo heeft
Tennis Vereniging Dierdonk een aantal 
leuke tennislessen gegeven op de 
tennisvelden. 

Groep 6B heeft in de klas getekend en
geschreven over de gymlessen.

Klaar voor de start… af!
Springen, rennen, atletiek
en natuurlijk de tennisclinic
Met JIBB hebben we meester Jeroen
en meester Tim zegt wat we met tennis 
moeten doen
Een racket en een bal
Tennis kan iedereen en overal
Tennis hebben we al twee keer gedaan
Kijk uit! Er komt een bal aan
Verspringen, hoogspringen is atletiek
Iedereen is goed in gymnastiek
In de ringen en op de kast springen
Met trefbal in een partij
en Chinese muur hoort er ook bij
Eerst juf Bibi en nu juf Marjan

Yes, we gaan naar de gym, here we 
come!!   Door Mare

Ike: Weet jij al wat JIBB betekent? Nou
dat ga ik nu vertellen; JIBB betekent
Jongeren in beweging brengen.

Femke: We hebben het leuk gehad met 
het tennissen. We hebben ook een spel 
gedaan, we moesten rennen naar het ja 
vak, of het nee vak. 

Kelci: We kregen tennisles van meester 
Tim en meester Jeroen. Het was heel
leuk. Je leerde hoe je een tennisracket
vast moest houden en het was op een 
echte tennisbaan.

e-mail dierdonk@dierdonkschool.nl
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ENGELSEWEG 221A
5705 AE HELMOND     TEL. 0492 - 53 76 93

Konings
voor Verf en Behang

Korting op voorraad behangAltijd

 25%

             

LENTEKRIEBELS

BTW? Weg ermee!

U betaalt GÉÉN BTW* op 

binnenzonwering van Luxafl ex!

*ac ie geldig tot 1 juni 2014, vraag naar de voorwaarden. 
Effectieve korting is 17,35%

Braaksestraat 1
5709 JC Helmond

info@smitsensmits.nl
0492 - 529404

Binnenzonwering van Luxaflex:
- Rolgordijnen
- Horizontale jaloezieën
- Duette Shades
- Plissé Shades
- en nog veel meer...

smitsensmits.nl

Van Lieshout Stoffering
M b  u   C n, R v d t  

Bel gerust voor 
een vrijblijvende offerte

Horstlandenpark 2 / 5709 MB Helmond

Tel: 0492 539061 / Mobiel: 06 51871480 

E-Mail: info@vanlieshoutstoffering nl

www vanlieshoutstoffering nl

 l  i  l t

V o   o   m t 

b   t  g m

•  Puincontainers 
•  Afvalcontainers 
•  Zandcontainers 
•  Opslagcontainers 
•  Inboedelcontainers 

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

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

0492 - 51 78 61 Ook voor particulieren!

Y

Wat mama zei!
Jantje vraagt vijf euro aan zijn 
vader, maar zijn vader geeft 
hem niets.
 "Papa", zegt Jantje, "als jij mij 
vijf euro geeft dan vertel ik wat 
mama vanmorgen bij de bakker 
zei.
" Vader pakt zijn portemonnee 
en en geeft Jantje 5 euro.
"Wat zei mama dan tegen de 
bakker. Jantje? ", vraagt papa.
"Twee witte broden en een 
krentenbrood", zegt Jantje

            

            



Heb jij een geweldig plan? 
Iets geweldigs voor een ander doen is geweldig leuk. Één keer 
of vaker. Iets groots of iets kleins. Ga samen met ouderen 
van een bejaardentehuis koken, organiseer een dagje uit 
voor tienermoeders of maak je buurtbewoners blij met 
een wijkfeest. Wat het ook is, iemand anders houdt er een 
geweldig gevoel aan over. En voor jou is het ook feest. Want 
als jouw plan geweldig genoeg is krijg je naast al onze support 
ook nog eens max. € 1000 om je plan perfect uit te voeren! 
Dus start meteen en ga in 3 STAPPEN NAAR GEWELDIGHEID

Wat verwachten we precies van jou.
Zoals gezegd willen we graag jouw plan zien waarmee je 
anderen helpt. Klein of groot. Revolutionair of juist iets heel 
praktisch. Wat het ook is, anderen moeten er op wat voor 
manier dan ook echt iets aan hebben. 

Wat kun je precies van ons verwachten.
Bij alle stappen die je zet kun je onze support krijgen, van idee 
tot en met de uitvoering. Wanneer jouw idee geweldig genoeg 
is gaan we je, met alle middelen die we hebben, helpen om 
dat plan tot één groot succes te maken. Het is maar net waar 
jij behoefte aan hebt.

Coach
Als je dat wilt, kun je rekenen op een coach voor tips of om 
mee te sparren.

Training ‘Doe maar geweldig’
Een training aan te vragen voor geweldige teams bestaande 
uit minimaal 5 jongeren. Tijdens de training leer je op een 
leuke en praktische manier organiseren.

Max. € 1000 ondersteuning 
Last, maar zeker niet least,: max. € 1000 euro ondersteuning 
voor je plan. 

Stappenplan
1. BEDENK EEN GEWELDIG PLAN
Misschien loop je allang met plannen rond, maar misschien 
ook niet. Het kan in ieder geval nooit kwaad om je te laten 
inspireren door de voorbeeldprojecten. Of doe de online 
test waarmee je er op een geweldig simpele manier achter 
komt wat je leuk vindt. En als je eenmaal je plan voor ogen 
hebt, dan hebben wij alvast wat geweldig handige tips voor 
je op een rij gezet. Zo weet je zeker dat je bij het maken van 
je plan helemaal niets vergeet. Tenslotte kun je altijd met je 
vragen of gedachten terecht bij onze helpdesk, bijvoorbeeld 
op Facebook.

2. DIEN EEN GEWELDIGE PLAN IN
Je plan is klaar en je weet zeker dat wij het, net als jij, geweldig 
vinden. Dan stuur je je plan heel gemakkelijk in via het online 
invulformulier. Wil je weten waar we bij je idee zeker op 
letten? Lees dan even de voorwaarden. Na ontvangst van je 
plan nemen we binnen 1 week contact met je op om alles 
door te nemen. We gaan natuurlijk eerst goed kijken of het 
idee bij ons past. En ook zaken als uitvoerbaarheid worden 
door ons, samen met jou, onderzocht.

3. VOER JE GEWELDIGE PLAN UIT
Het feest kan beginnen! We vonden je plan net zo goed 
als jij en je gaat het echt uitvoeren. Allereerst krijg je een 
geweldig mooi welkomstpakket thuis. Daarin vind je, naast de 
broodnodige formulieren, allerlei items waarmee je geweldige 
plan niet anders kan dan één geweldig groot succes worden.

Meer informatie zie: 
www.ikbengeweldig.nl 
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Kom voetballen bij Sportclub Helmondia
Waarom? 
Bij ons is het gezellig en staan de normen en waarden hoog in het vaandel.
Als er zich een compleet elftal aanmeldt vóór 16 mei 2014, betaald Helmondia 
de tenues! Wij zorgen er dan voor dat deze teams in ieder geval  één seizoen bij 
elkaar blijven. Zo kunnen ze met veel plezier en op een rustige manier  
kennismaken met de sport!

Je wordt ingedeeld in de hieronder aangegeven verdeling:

Kabouters van 4 ½ tot 6 jaar
F  van 6 tot 8 jaar

E  van 8 tot 10 jaar
D  van  10 tot 12 jaar
C  van 12 tot 14 jaar
B  van 14 tot 16 jaar
A van 16 tot 18 jaar

Je kunt je aanmelden bij:
Karin Koster of Jeroen van Deursen:  op: 06-42982230 
Of via de E-mailadres:      secretaris@helmondia.nl

 
 

 
 

 
 

 
 

 

   
   

WWW.HEUVEL.NL Wérkt Voor U
Hoofdstraat 155 - 5706 AL  Helmond - info@heuvel.nl

t 0492 - 661 884

ZILVErSCHooNBEEk 30

HELmoNd
Zeer fraai tegenover weide en natuurgebied gelegen 
onverwacht royale, uitstekend onderhouden en smaakvol 
ingerichte bungalow met zonnige patiotuin, inpandige berging 
en carport.

Indien u een woning zoekt met ontzettend veel ruimte, maar ook waar 
u qua onderhoud echt niets meer hoeft te doen, bent u hier aan het 
goede adres. Aan de buitenzijde heeft u geen goede indruk van de 
verrassende ruimte binnen. Kom eens kijken.

Vraagprijs: ! 369.000,- k.k. 

  

GRATIS WAARDEBEPALING
   
   

      

kom kIjkEN!

            



Scouting Paulus doet mee aan Scarhunt 

Elk jaar organiseert scouting Aarle- 
Rixtel de Scarhunt. Dat is een 24 uurs 
auto speurtocht die rond een uur of 
21.00 begint tot de volgende dag 21.00. 
Er deden dit jaar 14 groepen mee. 
Wij van scouting Paulus doen natuurlijk 
mee aan dit leuk evenement en wel met 
4 groepen. Elke groep moet een naam 
hebben en een groepsvlag. Dus even 
brainstormen op de namen, maar dit 
zijn ze geworden: MEET THE FOCKERS, 
DUMPU, PAULUS ANGELS en WILDEST 
TEAM FFER. 
Dus op 28 maart was het zover, we 
moesten ons melden bij scouting Aarle-
Rixtel. Daar werd de scarhunt d.m.v. een 
filmpje geopend. Aan het eind van het 
filmpje stond een adres, daar moesten 
we als eerste heen, het was in Beek 
en Donk. Eenmaal daar aangekomen 
kregen we een brief in die brief stond 
onze eerste cryptische aanwijzing, we 
moesten nu naar de cacaofabriek in Hel-
mond, daar kregen we een goodiebag 
en onze map. In de goodiebag zitten al-
lemaal attributen die je kunt gebruiken 
bij verschillende opdrachten. Eenmaal 
alles binnen dan hup op naar onze eigen 
blokhut om uit te zoeken waar we heen 
moeten. In het boek zitten allemaal 
vragen, puzzels enz. die je bv onderweg 
kunt maken en waar je punten mee kan 
verdienen, maar het belangrijkste zijn 
de foto’s. Aan de hand van de foto’s 
moet je uitzoeken waar die gemaakt 
zijn en waar je dus naartoe moet. Maar 
dat is nog een heel karwei, bij sommige 
foto’s staat alleen maar een gebouw, 
als je geluk heb staat er wat meer info 
bij een foto zoals coördinaten of een 
plaatsnaam. 
Gelukkig hoefden we het niet alleen uit 
te zoeken, er was een heel thuisteam 
op de blokhut die ons meehielp met 

uitzoeken. We hadden ons opgesplitst, 
de ene helft ging de foto’s uitzoeken en 
dan andere helft ging alvast aan de puz-
zels beginnen. Wat je al af hebt is mooi 
meegenomen. 

Het werd al gauw duidelijk dat deze 
scarhunt ons naar België en Duitsland 
zou brengen. Zo moesten we o.a. naar 
Aken, Luik, Spa, Eupen, Houthalen, 
Maastricht, Monschau Natuurlijk kon-
den we niet alles vinden, maar goed we 

hadden op zich best wel wat. Nu moet je 
natuurlijk nog een route gaan bedenken 
hoe je gaat rijden. Sommige plekken kun 
je het beste in het donker bezoeken en 
sommige beter in het daglicht. Geluk kig 
staat dit aangegeven op de foto’s. We 
deden de voorbereiding allemaal samen 
maar het rijden deden we apart dus de 
route uitstippelen ook. Er waren groe-
pen die meteen naar Duitsland reden en 
daar opzoek gingen naar hun eerste foto 
en er waren er die in België begonnen. 
Dus op zoek naar hetzelfde maar via een 
hele andere route. Nou dan denk je we 
gaan ff op zoek naar hetgene wat er op 
de foto staat maar zo makkelijk is het 
niet. Soms heb je het adres maar moet 
je nog een heel stuk lopen in een bos 
ofzo. 
Als je er eenmaal bent moet je met 
50% van je team en de team vlag op 
de foto staan, het liefst op dezelfde 
plek als waar de organisatie de foto 
heeft gemaakt, maar ja dat laatste is 

zo makkelijk niet. Maar de foto is niet 
het enige wat je moet doen, er staat 
ook nog een vraag onder de foto die je 
moet oplossen en meestal kan je het 
antwoord alleen maar vinden op de plek 
waar de foto gemaakt is. Terwijl je aan 
het rijden bent krijg je via de sms ook 
nog extra foto opdrachten binnen die je 
moet maken, zoals bv ver sier een boer 
of maak een foto van de mooie zonson-
dergang. 

En als dat nog niet genoeg is dan heb je 
ook nog die goodiebag, daar zat dit jaar 
o.a. een rubicks cube in die je moest 
oplossen en daar moest je dan ook weer 
een foto van maken. Het is maar om be-
zig te blijven in de auto om niet in slaap 
te vallen. Het leuke van de scarhunt is 
dat je op plaatsten komt waar je anders 
normaal nooit zo snel zou komen. Nou 
rond 21.00 uur moesten we weer bij 
scouting Aarle rixtel zijn. Daar moesten 
we onze map met alle antwoorden in-
leveren. Ons geheugenkaart uit het fo-
totoestel werd ook gekopieerd zodat ze 
alles kunnen gaan controleren en over 
een paar weken hebben we een terug-
komdag en dan wordt de uitslag bekend 
gemaakt. Het zal ons allemaal benieu-
wen hoeveelste we zijn geworden.

www.facebook.com/scoutingpaulushelmond 
www.scoutingpaulus.com
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Wandelvierdaagse Helmond - 21 t/m 24 mei
Vanaf woensdag 21 t/m zaterdag 24 mei 
2014 wordt alweer voor de 55e keer de 
Helmondse Avondwandelvierdaagse 
georgani seerd. 
Duizenden deelnemers kunnen weer 
een sportieve prestatie leveren door 
vier dagen achter elkaar 5, 10 of 15 
km per dag te lopen. We willen alle 
inwoners van Helmond uitnodigen 
en uitdagen om deze prestatie te vol
brengen. Je kunt kiezen om te starten 
vanaf een van de vier startbureaus, de 
St. Leonardus speeltuin in Helmond, 
de Sporthal Polaris te MierloHout, de 
Blokhut bij de Oude Toren in Stiphout 
en het gemeenschapshuis de Brem in 
de Rijpelberg. Aansluitend wordt op 
zater dagmiddag gezamenlijk vanaf 
de Lorentz straat tot aan Boscotondo 
de bloemenintocht gelopen om deze 
prestatie te vieren.

Inschrijfgeld: De kosten bedragen bij 
voorinschrijving op 15 mei € 3,00 per 
persoon, inschrijving op de 1e marsdag 
(woensdag) € 3,50 per persoon

Medaille en groepsherinnering:
Iedere betalende wandelaar krijgt na 
het uitlopen van de Wandel avond vier
daagse een medaille. Voor groepen 
van minimaal 20 personen wordt er na 
de bloemenintocht ook een groeps
herinnering uitgereikt.

Gewijzigde route Bloemenintocht
De bloemenintocht, die op zaterdag 
om 14.30 vertrekt vanaf het veld bij 
de Lorentzstraat, heeft vanwege de 
wegwerkzaamheden een gewijzigde 
route. Het begin van de route is 
nog onder voor behoud maar loopt 
daar na vervolgens over de Van 

Leeuwen hoeklaan via de Warande laan 
over de ventweg langs de Europaweg, 
via de Wilhelminalaan naar de Steenweg 
en via de Kromme Steenweg naar 
het eindpunt in het Frans Joseph van 
Thielpark. Hier in het Boscotondo wordt 
door een delegatie van Burgemeester 
en Wethouders het bloemen defilé 
afgenomen.

Vanwege de wegwerkzaamheden ver
zoe ken wij iedereen die de bloemen
intocht wil bezoeken zich langs de weg 
tussen de Warandelaan en Boscotondo 
op te stellen om een vlotte en veilige 
doorgang van de intocht vanaf het veld 
bij de Lorentzstraat te verzekeren.
Meer informatie op:
 www.wandelvierdaagsehelmond.nl .

Verslag IVN wandeling 6 april Bakelse Beemden
Zondag 6 april was het weer zover: 
de jaarlijkse wandeling in de Bakel se 
Beemden, verzorgd door twee natuur
gidsen van het IVN. Een leuk groepje 
van ongeveer 20 belangstellenden 
verzamelden zich om 14:00 uur bij de 
ingang van het gebied aan de Arcenlaan. 
De weergoden werkten ook deze dag 
weer volop mee. Met het heerlijke 
wandelweer die middag, beloofde het 
een mooie wandeling te worden.

We starten de wandeling met door de 
prachtige “beukenlaan” te lopen. Deze 
reu zen vormen de brede toegangslaan 
tot aan de vroegere boswachterswoning. 
Halverwege kom je bij de Bakelse Aa aan. 
Hier moet wel een en ander uitgelegd 
worden, want er heeft een ware kaalslag 
onder de sparren en de populieren 
plaatsgevonden. Het hout van deze 
gekap te bomen wordt gebruikt voor 
spaanderplaat (van de sparren) en om 
pallets (van de populieren) te maken.
Om te beginnen wordt de Bakelse Aa 
gemeanderd. Dat wil zeggen dat ze 
haar oorspronkelijke loop terug gaat 
krijgen en verder wordt het hele ge
bied van 78 ha. heringericht. Het 
wordt een waterbergingsgebied. Door 
deze verandering zal ook de vegetatie 
veranderen. Zo zal de kamsalamander zijn 
intrede doen. Er komen meer vlinders en 

libellen in het gebied, en in plaats van de 
gekapte bomen komen er essen, eiken en 
lijsterbessen. In de Aa worden vistrappen 
gemaakt, waardoor het bermpje (een 
vis soort), de riviergrondel en de winde 
kunnen passeren. We verwonderen ons 
over al deze veranderingen die gaan 
plaatsvinden in dit unieke natuurgebied 
en zijn benieuwd hoe het er over een 
aantal jaren of wellicht al volgend jaar 
uit zal zien. We lopen verder en krijgen 
door een van de gidsen speenkruit voor
geschoteld. De wortels hiervan lijken 
op speentjes. Een andere benaming 
is kattenklootjes of mollenklootjes. 
Speen kruit schijnt overigens ook heel 
goed tegen scheurbuik te zijn. Honds
draf tegen brandnetel jeuk. Honds
draf en brandnetel groeien meestal 
in de buurt van elkaar. We komen 
de duivelswandelstok tegen met zijn 
scherpe stekels, mooie lichte bla de
ren en zoetgeurende bloemen die 
bij en aantrekken. We zien machtige 
mammoet bomen, die wel 80 meter hoog 
kunnen worden. De rododendron met 
zijn bijzondere knoppen. In de knop is 
namelijk de hele ontwikkeling van de 
bloem en het blad in aanleg aanwezig. 
Helaas heeft niemand een scherp mesje 
bij zich om een knop te klieven, zodat we 
het kunnen zien.

Maar we geloofden onze gids zonder 
meer! We worden gewezen op de 
“lijstersmidse “en de “spechtenflat’. In 
de verte horen we de grote bonte specht 
roffelen … En plotseling worden we 
verrast door 3 reeën die niet ver bij ons 
vandaan voorbij schieten. Dit “cadeautje 
“ en al het ontluikende groen maakte 
deze wandeling tot een bijzondere. Met 

dank aan de gidsen:
Nettie van Meel 
en Fried van Rijt

H@nny v Rijt 
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BEREBOOT Dans en Musical uitvoering
Op dinsdag 27 mei  is het zover: 
De BSO kinderen van kinder dag verblijf                
De Bere boot hebben een entertain-
ment programma samengesteld voor 
ieder een die wil komen kijken! 
Dit geldt ook wanneer u niet verbonden 
bent met De Bereboot.  
Hoe méér mensen aanwezig zijn: hoe 
gezelliger en leuker! 

We starten de middag met een dans-
voorstelling. Tijdens het dansen krijgt 
u een stoere hiphop dans te zien en 
wordt er door de jongste BSO kinderen 
gedanst op ‘Kinderen voor Kinderen’.
Daarna gaan we de musical START!  
opvoeren  De musical zal gaan over de 
Olympische spelen en geeft u een kijkje 
in het Olympisch dorp. 

Uitnodiging
U bent allemaal van harte uitgenodigd 
om te komen kijken. Wilt u bij de voor-
stelling aanwezig zijn, zorg dan dat u de 
datum in uw agenda noteert en meld u 
aan via het onderstaande mailadres! 

Dansvoorstelling & Musical START!
Dinsdag 27 mei a.s.
17:15 - 17:45 uur dansvoorstelling 
17:45 - 19:00 uur musical uitvoering

Verhaal Musical START
Met de musical START nemen we een 
kijkje in het Olympisch dorp. Niet alleen 
de sporters maar ook de bewoners heb-
ben hard getraind en gáán ervoor. Dit 
wordt de happening van het jaar.

Daar komen de fakkeldragers. Maar, 
zijn zij niet wat vroeg? Geen paniek, 
het vuur is veilig in dit dorp. De twee 
louche eigenaren van de souvenirwinkel 
denken hier heel anders over. Het Olym-
pisch vuur? Dat is handel!
Ondertussen komen ook alle sporters 
en begeleiders aan in het dorp. 
Er gebeurt van alles. De roeiers zijn hun 
mascotte vergeten, de media krijgt lucht 
van de gestolen fakkel, er bloeien liefdes 
op en er wordt natuurlijk hard getraind. 
Zou alles nog op tijd goed komen? Uit-
eindelijk heeft iedereen natuurlijk maar 
één missie: 
START, let the games begin!

Met vriendelijke groet,
Pedagogisch medewerksters KDV & BSO

Kinderdagverblijf De Bereboot  
Oude Dierdonk 1    
5703 JV Helmond    
T: 0492 528 291 /  M: kdv@bereboot.nl

Hardlopen
Ook zin om (soms) met een groepje te 

gaan hardlopen? Dat kan. 

Elke zondagochtend om 9.30 uur 
verzamelen enkele hardlopers zich bij 

Parkzicht voor Rondje Dierdonk (5 km). 

Kom gerust eens kijken en meelopen.
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Maak kennis met de ondernemers in Bakel en weet dat 
klantvriendelijkheid en service bij hen hoog in het vaandel staan!

 Groente & Fruit 
José 

Voor al uw groente, fruit, salades 
en maaltijden uit eigen keuken. 

Van de Poelstraat 10 A 
5761 BW BAKEL 

T: 0492-341331, F: 0492-340342 
E:groenteenfruitjose@kpnmail.nl 
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4   Satelietontvangst
v.d. Poelstraat 17 • 5761 BW  Bakel • 0492-341280

Op DinsDagmiDDag zijn wij geslOten

Schoolstraat 23 • 5761 BV Bakel • T (0492) 345161

Vlees zoals 
Vlees bedoeld is...

Voor uw frietwagen-catering 
op locatie 

Johan Slegers

info@johanslegers.nl
Tel. 06 537 604 75

Het is lente in Bakel
en Bakel heeft
het allemaal!
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• Centrale verwarming                •  Badkamers compleet
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Tot ziens in 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

Openingstijden

uur

uur

12:00 

18:00 

iedere Zondag 

            Schoolstraat 6
5761 BV  Bakel

 www.drogisterijkanters.nl

Voor een goed en gezond advies
              voor groot en klein,

 Drogisterij Kanters-
                            Habraken

 

Werkt u nog met Windows XP? 
Informeer naar de mogelijkheden Informeer naar de mogelijkheden 

van upgraden of vervanging. 
Service en uitleg bij u thuis.Service en uitleg bij u thuis.

Marco Thijssens: 06-20 42 72 20

• Sint Wilbertsplein 1/A • 5761 BK Bakel •  
• Tel. 0492 - 342200 •

• E-mail: info@gasterijdegoudenleeuw.nl •

Geniet van onze 
héérlijke

asperge gerechten

Tot ziens in Bakel!

Vlomanshof 16
5761 JA Bakel
06-41499703

info@flinkersbouw.nl         

www.flinkersbouw.nl

VAN TIEL
Dorpsstraat 29

BAKEL
    

    

 

OOK     VOOR

GIPSPLATEN

 

    

                    dkamers compleet
                                                Koperwerk
                 umen Dakbedekking

• Centrale verwarming                •  Badkamers compleet
• Airco                                            • Zink- & Koperwerk
• Water, Gas & Sanitair            • Bitumen Dakbedekking

Jaspersinstallaties.nl

vd Poelstraat 1 • Bakel
0492-344291

            



Peuterspeelzaal Hummeldonk: méér dan alleen een leuke tijd!

In de Helmondse wijk Dierdonk biedt peuterspeelzaal Hummeldonk 
peuters een optimale voorbereiding op de basisschool, waarbij een leuke 
tijd natuurlijk voorop staat.

Hummeldonk is onderdeel van Stichting Peuterspeelzalen Spring. Deze stichting is de enige 
organisatie die in samenwerking met de Gemeente Helmond VVE-peuterspeelzaalwerk 
aanbiedt. Dit houdt in dat wij met speciale VVE-programma’s uw kind zo goed mogelijk 
voorbereiden op de basisschool. VVE staat immers voor Vroeg- en Voorschoolse Educatie.

Startblokken
Op Hummeldonk wordt gewerkt met het VVE-programma Startblokken. Elke vier tot zes weken is er een ander thema. Binnen 
deze thema’s worden activiteiten aangeboden die aansluiten bij de ontwikkeling van de kinderen. Deze activiteiten vinden 
plaats op de peuterspeelzaal, maar er worden ook regelmatig uitstapjes ondernomen zoals een herfstwandeling, bezoek aan de 
kinderboerderij of kijken naar de kuikentjes op de basisschool. Heel leuk en erg leerzaam!

Professionele en goed opgeleide medewerkers
Onze leidsters spelen natuurlijk een grote rol bij het stimuleren en goed begeleiden van de kinderen op de peuterspeelzaal. 
Daarom besteden wij ook veel aandacht aan hún ontwikkeling. Zo staat er sinds begin dit jaar een HBO-medewerker op de groep 
(daar waar MBO de standaard is bij peuterspeelzalen) en hebben alle leidsters een speciale taalopleiding afgerond. 

Doorgaande lijn met de basisschool 
Daarnaast volgen onze medewerkers op dit moment een cursus over 
het kindvolgsysteem KIJK. Middels deze methode worden per kind alle 
ontwikkelingsgebieden gevolgd en wordt steeds opnieuw weer gekeken 
waar het kind op dat moment behoefte aan heeft. Ook basisschool 
Dierdonk werkt met KIJK. Door hierop aan te sluiten ontstaat een goede, 
doorgaande lijn in het volgen van de ontwikkeling van het kind en borgen 
wij een warme en soepele overdracht naar de basisschool!

De samenwerking met de basisschool krijgt verder vorm door het 
locatieplan dat opgesteld wordt door de basisschool én de voorschoolse 
voorzieningen (waaronder ook peuterspeelzaal Hummeldonk valt). In dit 
plan worden afspraken vastgelegd om uw kind zo goed mogelijk voor te 
bereiden op de basisschool.

Samenwerking met ouders
Ook is een goede samenwerking met ouders voor ons van groot belang. Ouders zijn immers de deskundigen op het gebied van 
hun kind; zij kennen hem of haar het beste. Daarom wordt er tijdens de breng- en haalmomenten veel aandacht besteed aan het 
onderlinge contact. Daarnaast zijn er maandelijks koffie-uurtjes en vinden er ‘10-minuten’ gesprekken plaats over de ontwikkeling 
van het kind. Ook kan er, in overleg met de ouders, bijvoorbeeld samengewerkt worden met het consultatiebureau.

Kwalitatief de beste én de goedkoopste!
Peuterspeelzaal Hummeldonk is niet alleen kwalitatief gezien de beste, maar ook het goedkoopste! Omdat Stichting 
Peuterspeelzalen Spring als enige organisatie VVE-peuterspeelzaalwerk 
in de gemeente Helmond aanbiedt, heeft u alleen bij ons recht op een 
inkomensafhankelijke subsidie van de Gemeente. Heeft uw kind een 
VVE-indicatie van het consultatiebureau? Dan heeft u recht op een extra 
tegemoetkoming in de kosten vanuit de overheid. Wij zijn dan ook in alle 
gevallen goedkoper dan andere organisaties die soortgelijke producten 
aanbieden!

Meer informatie
Meer informatie over peuterspeelzaal Hummeldonk? Neem dan contact 
met ons op (ook voor een vrijblijvende rondleiding). Onze locatie bevindt 
zich aan Nijendaldreef 5, 5709 RK in Helmond. Wij zijn telefonisch 
bereikbaar op tel. 0492 514 611. Voor meer informatie over Hummeldonk 
en Stichting Peuterspeelzalen Spring (onderdeel van Spring Kinderopvang) 
kunt u ook terecht op onze website: www.spring-kinderopvang.nl. 

Advertorial
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Parochie H. Lambertus

Eucharistievieringen in het weekend Parochie H.Lambertus:
H. Jozef, Tolpost       zaterdag 18.30 u
  zondag 9.30 u
H. Lambertus, Kerkstraat (Centrum) zondag 11.00 u
H. Paulus, Paulus Potterlaan (Noord) zondag 9.30 u
H. Edith Stein, Weg door de Rijpel (Rijpelberg) 
  zondag 11.00 u
Weekdagen:  Jozefkerk.   ma, wo, vr 19.00u 
  en di, do 9.00 u
Pastoraal team: 
pastoor drs. E.C. Seidel   (477255 pastoorseidel@live.nl 
pastor W. Koopmans      (477255  pastorkoopmans@live.nl 
diaken drs. P.C.G. de Vries (476345 diaken@heiligelambertus.nl 
diaken H.W. Dings       (522109 

Bereikbaarheid:

Centraal parochiekantoor: Tolpost 1, 5701 HE Helmond. 
(ingang onder de kerktoren Jozefkerk)  
( 0492 – 522109 (werkdagen 9.30-12.30)

Pastorieën: 
 Bakelsedijk 1, 5701 HA Helmond. ( 0492 - 477255
 
E-mail: parochie@heiligelambertus.nl. 
Website: www.heiligelambertus.nl 

Eerste Communie
In mei hebben we eerste communievieringen in onze 
parochie: in de Jozefkerk, Pauluskerk en in de Edith Steinkerk. 
Hieronder de namen van de kinderen waarvan ook een aantal 
uit Dierdonk. Proficiat!

Jozefkerk 11 mei 
Alije Rexhepi Jordy van Berlo Sander Wilbers 
Marcel Kanka Daveney de Jongh  Noah Besters 
Shanya Cornuijt Celina Mese Pim v.d. Heuvel   
Romijn Stijkel Danny Martens Bradey Nooyen 
Giovanni Bombeeck Tijs Steenbakkers Emma v. Schijndel  
Djenna Xhofleer  Jason Kuijpers Twan v.d. Berg 
Anniek Edelaar Brent Witte Pepijn Palm 
Thimo van Neerven Nick v.d. Laak  Lomea Bleckman 
Floor Vos Davey Schellings 

Pauluskerk 11 mei
Ike Bakkers Dennis v.d. Heuvel  Lynn Grinwis
Molau Renwarin Daan Scheepers Jason Kuijpers
Alcino Pereia Danny Janssens Romy van Veghel
Rui Pedro Bras Patrocinio Stephanie Reis Figueiredo  
Carolina Ferreira Saruica  Marlon Lelimouzin

 Belastingaftrek giften en kerkbijdrage 
Als u meedoet met de kerkbijdrage van onze parochie, en 
dat jaarlijks doet, zijn wij uiteraard heel blij en dankbaar. 
Maar voor uzelf kan het interessant zijn om te weten dat de 
Belastingdienst u ook blij wil maken door een zogenaamde 
‘periodieke gift’ extra aftrekbaar te maken! 
Vanaf 1 januari dit jaar is het namelijk mogelijk, een over-
een komst met de parochie aan te gaan voor minstens 5 
jaar  kerkbijdrage, waardoor het gegeven bedrag voor 100% 
aftrekbaar wordt. Vroeger was daar een notariële akte voor 
nodig, nu niet meer. Een formuliertje invullen en klaar is kees!

Daarom hopen wij met dit bericht allen die nu jaarlijks een 
vast bedrag kerkbijdrage overmaken, extra blij te maken. 
Op de website van de Belastingdienst.nl vindt u onder de 
zoekterm ‘periodieke giften’ alles wat u nodig hebt. U kunt 
daar ook de formulieren downloaden. En als u niet over een 
computer met internet beschikt, wij hebben die formulieren 
ook op het parochiekantoor. Neemt u gerust contact op, dan 
maken we dat samen in orde.
We kunnen het op deze manier gemakkelijker én leuker 
maken. Van harte aanbevolen, met dank aan de fiscus.

**M25** Helmondse jongeren actief 
Toen we op 1 februari 30 jongeren het Vormsel gaven, zeiden 
we er meteen bij: het Vormsel is een begin. Geen eindpunt of 
afscheid van de kerk, maar actief worden. 
“De Geest schenkt je zeven gaven, om te werken aan Jezus’ 
Rijk. Wees goed voor de hele wereld, breng de liefde in de 
praktijk.” Dat zongen we aan het einde van de viering.
Daarom zijn we op 14 maart begonnen met M25. 
Emtwentyfive. Het verwijst naar Matteus hoofdstuk 25 waarin 
Jezus ons leert om om te kijken naar de ‘minsten der Mijnen’, 
de armen, zieken, behoeftigen. De pas-gevormden gaan 
daarom niet avondjes film-kijken en veel over Jezus praten, 
maar lekker samen aan de slag voor andere mensen. Mensen 
die dat nodig hebben. Helpen bij ouderen en vluchtelingen. 
M25 is een landelijk intiatief voor jongeren. En nu ook in 
onze parochie. Jongeren worden actief vanuit hun geloof. 
En hebben samen een hoop plezier. Wij hopen nog veel te 
kunnen horen van de M25-kids. U kunt lezen wat ze doen op 
internet (uiteraard): http://m25helmond.blogspot.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 ge legenheid om in de kerk 
andere gemeente leden te ontmoeten. 
Voor de basisschoolleeftijd is er een 
kindernevendienst.

In de wijken zijn enkele gemeenteleden 
aanspreekpunt voor vragen en acti vi tei
ten. 
Voor Dierdonk bestaat het wijkteam uit:
Ds. Christien Flier, voor crisispastoraal
Lavendelheide 14, ( 513076
Hilgert Bos
Berkenheuveldreef 22 ( 528741
Joke van der Vange
Arcenlaan 10  ( 559372
Cathy Erbrink
Berkenheuveldreef 5 ( 558281
Fien van Duren, diaken 
Ockenburghpark 78 ( 514120

Kijk voor meer informatie op de site van 
de Bethlehemkerk: 
www.bethlehemkerkhelmond.nl

Paasgroetenactie 2014 
Amnesty International
Vanuit heel de Protestantse Kerk in 
Nederland sturen gemeenteleden 
ook dit jaar weer een Paasgroet aan 
gevangenen in binnen en buitenland 
en aan mensen en organisaties van de 
groetenlijst van Amnestie International
Voor gedetineerden is het bemoedigend, 
als ze kaarten krijgen, zeker als daar 
ook nog iets persoonlijks op staat. 
Ook al weet u niet precies, wie deze 
kaart ontvangt, vanwege de privacy, 
toch mag u ervan overtuigd zijn, dat 
het feit, dat er om hen gedacht wordt, 
gedetineerden erg goed doet. Het is een 
feestelijke gebeurtenis als de kaarten in 
de kerkdienst in de gevangenis worden 
uitgedeeld.
Ook de mensen en organisaties, die 
zich inzetten voor mensen rechten 
wereldwijd, voelen zich altijd gesteund 
door kaarten en brieven. Het is vaak 
werk van lange adem, en het is moeilijk 
werk, als je voortdurend bedreigd 
wordt. Maar het doet goed als mensen 
je door een kaart een hart onder de 
riem steken.

Kerkdienstgemist.nl 
Kerkdiensten beluisteren en bekijken via 
internet .
Onze kerkdiensten zijn beschikbaar via 
internet, in geluid en beeld. De nieuwe 
apparatuur maakt dat mogelijk. 
We hebben afgesproken gedurende een 
proefperiode van drie maanden met 
een geselecteerde groep gebruikers 
te gaan werken. We zullen in de kerk 
duidelijk aangeven, dat de kerkdiensten 
openbaar zijn en te beluisteren en te 
bekijken via internet. 

Het beeld zal voornamelijk op het 
liturgisch centrum gericht zijn. 
Als de proef slaagt, zullen we via kerk
dienstgemist.nl te horen en te zien zijn. 
Een fantastische stap.

Onze begraafplaatsen 
Ik mocht afgelopen zaterdag kennis
maken met alles wat er gebeurt rondom 
de twee begraafplaatsen die onze 
Bethlehemkerk bezit: een heel lieflijk 
kleine begraafplaats in AarleRixtel en 
een vrij omvangrijke begraaf plaats aan 
de Molenstraat in Helmond met aan de 
ingang 150 jaar oude bomen. Allebei 
prachtige plekken waar vrijwilligers 
van onze kerk de nodige onderhouds
werkzaamheden uitvoe ren en het zware 
werk door professionals gedaan wordt. 

Voor beide begraafplaatsen bestaan 
nog prachtige oude boeken waarin 
bijgehouden werd wie er zijn begraven. 
In de Molenstraat dateert het eerste 
graf van 1866. De oudste graven zijn 
daar rijksmonument. De Molenstraat 
kent ook een fraai veld voor urnen. Een 
begraafplaats is nu niet iets waar je 
zomaar eens langsgaat, maar ik vond het 
erg mooie plekken, met veel historie.

Door Wilfred Achthoven, voorzitter 
kerkenraad
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EMC slank en �t

NIEUW 
IN BAKEL!!!

OPEN VANAF 14 APRIL
Maak nu een afspraak voor een gratis en vrijblijvend intake gesprek.

SPECTACULAIRE NIEUWE AFSLANKMETHODE

De Sun 400XL
INFRAROODTUNNEL
25 minuten sun-training

=
25 kilometer hardlopen

•  Versneld gewichtsverlies 
mogelijk van 6 tot 12 kg per maand

• Infraroodtraining met de SUN400XL
• Versnelde vetverbranding
• Infraroodtherapie met de infraroodtunnel
•  BB Wrapping voor huidversteviging, 

 omvang vermindering en anti cellulite

EMC Slank & Fit 
van de Poelstraat 12 | 5761 BW Bakel | T 0492 - 745 159 

E info@emcslanken� t.nl | I www.emcslanken� t.nl

•  Avi Slank proteïnedieet (100% natuurlijk) 
voor afslanken

• Verschillende massages via de MedyJet
• Voor zowel mannen als vrouwen

• Gegarandeerd resultaat!

            



‘Al sinds 40 jaar het 
succesvolle fundament 
onder de lokale woning -
markt met een vernieuwende, 
creatieve en verfris sende 
kijk op woningpresentatie 
en verkoop! 
Onze dienstverlening staat als 
een huis en onze enthousiaste 
makelaars staan voor u klaar om 
ook uw woning te verkopen...! 
Laat u overtuigen van onze 
meerwaarde!’

Dierdonklaan 62 • Helmond€ 289.000,-- k.k

Rhulenhofweide 22 • Helmond

Leeuwenborchweide 101 • Helmond
€ 264.500,-- k.k.

Rhulenhofweide 28 • Helmond

Leeuwenborchweide 57 • Helmond
€ 274.500,-- k.k.

De Buytencamp 18  • Bakel

Makelaardij anno 2014!

Na 2 maanden hard werken is het zo ver: de verbouwing van ons kantoor aan de 
Mierloseweg 3 is gereed! 
Met als resultaat: een compleet nieuwe kantoor met een moderne uitstraling! 
Een intensivering van de onderlinge samenwerking gecombineerd met de nieuwste 
techniek zal resulteren in nog betere verkoopresultaten. 
Dit allemaal in uw belang! Bent u nieuwsgierig hoe het eindresultaat is geworden, 
loop dan gerust eens bij ons binnen!

Wij hopen u snel te mogen ontmoeten!

Alwin Greefkes, Makelaar

Helmond  T 0492 549055
helmond@woonplezier.nl  www.woonplezier.nl

€ 295.000,-- k.k.
€ 275.000,-- k.k.

€ 599.000,-- k.k.

NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!

VERKOCHT!

OPEN HUIS!

            


