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Met trots presenteren 
we bij ons in Helmond 
de nieuwe collecties 
van Marc Cain!

V e e s t r a a t  2 7 ,  H e l m o n d  |  w w w . v a n o o r s c h o t m o d e . n l

Elke 
Zondag 
open!

Van Oorschot is een modezaak 
aan de Veestraat in Helmond 
met internationale topmerken 
voor mannen en vrouwen. Wij 
presenteren de mooiste en de 
beste merken op meer dan 
1.000 m2. Al sinds 1911 geloven 
we bij alles wat we doen in per-
soonlijke service en aandacht. 
We  zorgen er voor dat we dát 
te bieden wat u zoekt. Van 
casual laid back tot high-end 
zakelijke kleding en van trendy 
jeans tot elegante looks.
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Vrijwillig is niet vrijblijvend!

Prettige
 Vakanti

e

Als hoofdredacteur heb je het druk! Is de 
Gazet net bezorgd, ga je met vakantie, 
kom je terug en jawel mag je weer met-
een aan de bak om de Gazet van Juni in 
de stijgers te zetten. Ja dit is natuurlijk 
vrijwilligerswerk maar niet vrij blijvend, 
zeker niet met de krappe bezetting van 
onze redactie van 3 personen , en daarbij 
ook het hele advertentie- gebeuren in 
mijn takenpakket. Zonder advertenties 
geen inkomsten en zonder inkomsten, 
net als zonder redactie, geen Gazet. Voor 
wat betreft de bezorging van de Gazet: in 
de loop der tijd zijn er enkele bezorgers 
gewisseld, maar met ingang van deze 
maand wordt ook de bezorgcoördinatie 
gewisseld. Deze wordt overgenomen 
door Jeroen Schoonen. Hier kunt u ook 
terecht met eventuele bezorgklachten 
per mail Jeroen.schoonen@upcmail.nl 
of telefonisch 512886 . 

Terwijl je dan met het voorwoord be-
zig bent overdenk je dat van de vorige 
maand, waarbij je bedenkt dat we onze 
eindexamenkandidaten geen succes 
hebben gewenst. Als deze Gazet uitkomt 
is het laatste examen al achter de rug, 
nog een kleine 14 dagen wachten en dan 
kunnen we ook in Dierdonk weer aan 
de vlaggen en boekentassen die buiten 
hangen zien wie er door mag naar een 
volgende ronde, hetzij  verder  studeren 
of de arbeidsmarkt op!

Om elke maand in te haken op een thema 
is wel prettig. In eerste instantie dacht 
ik alle “feest”dagen wel weer gehad te 
hebben tot ik de kleurplaat binnenkreeg. 
Werden vorige maand de moeders in het 
zonnetje gezet, natuurlijk zijn dan in Juni 
de papa’s aan de beurt op Vaderdag. 

Ook is elke maand voor ons weer de vraag 
wat zetten we op de voorpagina. In de vo-
rige Gazet stond een stukje over dieren-
leed … deze keer  kiezen we dan ook voor 
een voorpagina met familiegeluk bij weer 
een nieuwe Dierdonkse zwanenfamilie.

Heeft er trouwens iemand gezien of de 
sinds vorig jaar opgestelde ooievaarsnes-
ten bevolkt zijn?
Over natuur gesproken, u kunt deze 
maand een wandeling gaan maken met 
het IVN maar ook de natuurmarkt in de 
Warande gaan bezoeken.
En nu we het toch over natuur hebben, 
daar vindt je natuurlijk ook de zonne-
bloem. Nu is de zonnebloem natuurlijk 
ook een organisatie, met een afdeling 
Zonnebloem Helmond Haverveld, waar-
toe ook Dierdonk behoort. Deze afdeling 
vertoeft sinds de sluiting van Wijkhuis 
“de Terp” ook in Parkzicht. Hoe en wat ze 
doen kunt u deze keer lezen in de Gazet.

Inhakend op de zonnebloem zetten we 
deze maand ook een Dierdonker in het 
zonnetje en wel Jan Swinkels die wij van 
harte feliciteren met zijn Koninklijke 
Onderscheiding.

Moet Niks heeft zijn jaarlijkse dagtocht 
gehad en blikt hierop terug door mid-
del van een fotocollage. Ook Maskerade 
laat een mooie fotocollage zien over hun 
succesvolle productie “de Zere neus van 
Bergerac”. Verder vraagt de wijkraad uw 
aandacht voor hangplekken van/voor de 
jeugd en de komst van mogelijk een ATB 
baan. De politie en buurtpreventie met 
whatsapp-groepen gaan de inbrekers te 
lijf. Mocht u willen gaan dansen op “gou-
den ouwe”, gedraaid door dj Gerrit, en 
draaiorgelmuziek dan kunt u terecht in 
de Gaviolizaal.  

Voor de volgende uitgave gunnen wij 
onszelf wat meer tijd, en zullen het Juli/
augustus-nummer pas rond 15 juli uit-
brengen, dit vanwege de late zomerva-
kantie.

Mocht u zelf wat te melden hebben, 
hetzij een buurtactiviteit of gewoon iets 
leuks m.b.t. tot Dierdonk stuur het in naar 
redactie@dierdonk.org.  

Veel leesplezier
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Alg. Politienummer (0900-8844
Wijkagent F. Kamphuis via  (0900-8844
 mail: francisca.kamphuis@politie.nl
Basisschool Dierdonk (512021
Dierenambulance (513971
Gemeente (Meldingen) (140492
Kruiswerk Peelland (0900 8998636
Parochie  H.Lambertus (522109 
Wijkopzichter Dhr. Paul Linders
  mail: p.linders@helmond.nl
Opbouwwerker LEVgroep (06 14871295
Ziekenhuis Elkerliek (595555

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

Centrale Huisartsen Post 
(alleen spoed) (0900 - 8861 

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

Tandarts Dhr. R.J. van Hagen, 
Coendersberglaan 42
5709 MA Helmond (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.nl
Adres:  Ockenburghpark 78,

5709ML Helmond,
Secretariaat:

secretariaatwijkvereniging@dierdonk.nl
Wijkraad:

www.dierdonk.nl
Secretariaat: 

secretariaatwijkraad@dierdonk.nl
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.13 en 27 juni.
RESTAFVAL:  Ma.6 en 20 juni.
OPHALEN OUD PAPIER: 
Ma.13 en 27 juni ten westen en  
wo. 1, 15 en 29 juni ten oosten 
van de Dierdonklaan. 

Knutselclub
Secretariaat en inschrijving leden:
contactpersoon vacature

De fotoclub van 
Dierdonk

www.fotodier.nl  (0620673277
stevenlangewouters@hotmail.com
Zonnebloem Helmond Haverveld
Mevr. Ine van Lieshout
Glanzerhof 19, 5709 GG Helmond
( 512856    ( 0636187348
inevanlieshout@hotmail.com

Scouting Paulus Helmond-oost / Dierdonk
Blokhut:  Bakelsedijk 208,
5703 JH Helmond.
Info: P. Sanders, (542730
Wethouder Hamacherplein 14
Gezellig bridgen bij “One Down”.
In Parkzicht op maandagavonden.
Mevr. W. Nourredine (524889,
www.nbbclubsites.nl/club/30014
Liedertafel ’t Akkoordje
Mevr. J. Nooijen (06 26991756
info: pr@akkoordje.nl
www.akkoordje.nl

 Informatie:
tafeltennis.dierdonk@yahoo.it

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
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

  DIERDONK
informatie: Edwin Augustijn
Wilgenroosbeek 13,
Edwin@OSDierdonk.nl
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De redactie behoudt zich het recht voor 
de aangeboden kopij, indien nodig, te 
corrigeren en/of in te korten. Opname 
van kopij betekent niet dat de redactie 
het met de strekking eens is. Anonieme 
brieven/berichten worden nimmer ge-
plaatst. De redactie is niet verantwoor-
delijk voor eventuele tekst- en zetfouten.

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

Jaarkalender zie www.dierdonk.eu
Advertenties en Kopij voor de volgende 
uitgave inleveren uiterlijk:

24 juni.
Volgende verschijningsdatum rond:

15 juli.

C O L O F O N G A Z E T
16e jaargang nr.6  - Editie juni 2016
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
en ingezonden foto’s

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

Bezorging:
Jeroen Schoonen tel. (512886)

Redactieadres:
Schovenhorstweide 1,
5709 SG 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: Friedy  van den Reek
Bestuurslid:  Jeroen Schoonen, 

Ivo Dolmans en
wnd.voorzitter: Gerard Bosmans
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HOUSE OF JAB BY VERSTAPPEN INTERIORS | HOUSEOFJAB.NL | BURG. VAN HOUTLAAN 4A | 5701 GH HELMOND | 0492 – 522857

INTERIOR SBY VERSTAPPEN

INTERIEURONTWERP EN -ADVIES | RAAMBEKLEDING | MEUBELSTOFFEN | VLOEREN | KARPETTEN
MEUBELS | VERLICHTING | MONTAGE EN STYLING

BEZOEK ONZE INSPIRATIEWINKEL
VOOR GORDIJNADVIES OP MAAT

Het Mooiste Groen

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

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

FysiotherapieKLEDINGREPARATIE
Ger van Hout

Gediplomeerd
coupeuse/costumière
Nieuwveld 88 Helmond
tel. 0492-533074
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CCorstiaan 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
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Aanbieding

Engelseweg 200 a 
5705 AJ  Helmond
       HTNvloerentuin

TEGELS & SANITAIR  
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De afgelopen maand werd gekenmerkt 
door een aantal bijeenkomsten in 
korte tijd over het Bereikbaarheids
akkoord. Na het afketsen van de Ruit 
kregen de Provincie en de regio op
nieuw een kans om de bereikbaarheid 
in ZuidOost Brabant opnieuw onder 
de loep te nemen om zo de regio 
 bereikbaar en leefbaar te houden. De 
serie vergaderingen begon met een 

bijeenkomst op de Automotive Campus over de nieuwste 
ontwikkelingen op Smart Mobility gebied. Daarbij werd nog 
eens duidelijk dat Smart Mobility hooguit 7% van de proble
men op mobiliteit kan oplossen en dat een zelfrijdende auto 
er 236,5 jaren er over doet om hetzelfde resultaat te bereiken 
als het menselijke brein bij een de 96.000.000.000 kilometer 
die er per jaar in Nederland afgelegd worden. Tevens werd 
ook nog een duidelijk dat ook ebikes behoefte hebben aan 
meer  asfalt en dat het gebruik sterk weersafhankelijk is en 
maximaal begrens is tot 25 km. Op maandag 4 april werd de 
gemeenteraad bijgepraat over de stand van zaken rond de 
N279. Als het huidige traject over de Wolfsputterbaan ge
volgd wordt dan stelt de Provincie zulke eisen aan de op en 
afrij banen van de weg dat verkeer via de lokale wegen geleid 

moet worden in dit geval de Venuslaan en de route rond De 
Braak. Tevens zouden er parallelwegen aangelegd moeten 
worden tussen de Coendersberglaan en de rotonde bij het 
voormalig tuincentrum van der Velden en vlak langs de grote 
vijver vanuit de Venuslaan richting de rotonde bij De Braak. 
Deze lokale oplossingen moet de gemeente Helmond zelf 
betalen. Gezien deze problematiek zal het u niet verbazen 
dat de VVD kiest voor de grote omleiding om Dierdonk heen. 
Op woensdag 6 april was er een bijeenkomst in het Evoluon 
waar de 21 gemeenten van de regio Eindhoven en Veghel een 
presentatie kregen over het bereikbaarheidsprobleem in Zuid 
Oost Brabant. Eens te meer werd duidelijk dat de druk heel 
erg groot is en dat er binnen enkele maanden er een akkoord 
moet liggen. Helmond zal met de haar omringende gemeen
ten in conclaaf moeten om tot de juiste oplossingen te komen 
en daarbij zal genomen en gegeven moeten worden. Nut en 
noodzaak zijn een gepasseerd station, het is niet meer “of” 
maar “hoe” we de bereikbaarheid en leefbaarheid in deze 
 regio kunnen verbeteren. En het gaat niet alleen om Helmond 
maar om de gehele regio. Ik ben bang dat als ook dit akkoord 
sneuvelt dit tot economische recessie en zelfs krimp van de 
bevolking zal leiden. 

Joan Damen
Raadslid VVD, joandamen@upcmail.nl

Op 9 mei j.l. heeft onze fractie gebruik 
gemaakt van het vragenhalfuurtje dat 
aan een raadsvergadering vooraf kan 
gaan. Raadsleden kunnen daarin het 
college een vraag stellen die direct 
publiekelijk beantwoord en besproken 
wordt. Onze vraag was een korte en 
simpele, er was ook een kort en simpel 
antwoord op mogelijk: Is er een over
schot op de WMOgelden van 2015? 

Wij, en wij niet alleen want in heel het land waren de over
schotten op de Zorggelden in het nieuws, hadden daar al 
vaker naar gevraagd en steeds werd verwezen na een later 
moment waarop dat bekend zou zijn. Wij wisten dat de jaar
rekening inmiddels bij de leden van de Rekenkamercommis
sie moest liggen en dat daarin de gevraagde cijfers moesten 
staan. Nou is die commissie, ondanks de van andere com
missies afwijkende samenstelling, een adviescommissie zoals 
ook die andere dat zijn. Via leden van die commissie zouden 
we het te weten kunnen komen maar het bekend maken zou 
door het college moeten gebeuren vonden wij.

Wij hebben de koninklijke weg bewandeld en via het vragen
halfuurtje het college nog eens de kans gegeven om zelf 
met de cijfers naar buiten te treden. Eindelijk kregen wij het 
 bedrag uit de mond van wethouder Van der Zanden (SP) te 
horen, na een zeer lange en omzichtige inleiding over onzeker
heden, facturen die nog moesten komen en verantwoording 
die binnenkort “in een festival” zou worden afgelegd. 

Het bedrag van 5,5 miljoen overschot is erg groot maar ligt 
eerlijk gezegd in lijn met het landelijke beeld. Gelukkig koos 
wethouder De Leeuw (CDA) ervoor om op dat moment ook 
het overschot op de jeugdzorg  bekend te maken. Ook daarbij 
een overschot in lijn van landelijke cijfers: 2,8 miljoen.

Grote sommen geld die niet terecht zijn gekomen bij kwets
bare en behoeftige mensen die het wel moest toekomen. 
Wat we daaraan moeten gaan doen moeten we binnenkort 
bespreken. Ons is al verzekerd dat het geld beschikbaar blijft 
voor de doelgroep. Nu gezamenlijk een ruimhartiger toewij
zingsbeleid voor hulp in de diverse vormen vaststellen!

Maar er bleef een niet beantwoorde vervolgvraag…: Waarom 
moeten raadsleden die niet in de Rekenkamercommissie zit
ten zo lang op een antwoord wachten van een eindcijfer uit 
de jaarrekening? Er zal aan het bedrag immers niet veel meer 
te wijzigen, en de context die het eventueel behoeft hoeft ook 
niet te wachten tot behandeling van de jaarrekening in de 
Raadsvergadering. Dat bleek ook 9 mei. 

Zoals ik het in het vragenuurtje heb gesteld: Valt dat niet ook 
onder transparantie, actieve informatieplicht, actieve mel
dingsplicht en de regels van de gedragscode die we als raad 
binnenkort opnieuw met elkaar zullen bekrachtigen?”

Mirjam van der Pijl, 
raadslid PvdA, mirjamvanderpijl@gmail.com

Overschot Zorggeld

Bereikbaarheidsakkoord 2016
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Busreis Maastricht 2016
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MoetNiks mededelingen

Parkzicht zoek een vrijwilliger

Elke woensdagochtend in juni om 10:00 uur Jeu de Boules 
op de banen bij Parkzicht, rond 11:00 uur koffie drinken in 
Parkzicht.

Dinsdag 14 juni eerste fietstocht in de omgeving, met 
koffiestop in theetuin “De wilde framboos”. Niet-fietsers zijn 
ook vanaf  11:00 uur welkom in de theetuin om samen wat te 
drinken, daarom vragen we deze keer aan te melden (512516) 
t/m 8 juni. Let op: we vertrekken voortaan om 9:30 uur en 
zoals altijd bij Albert Heijn.

Dinsdag 5 juli Dagfietstocht ”Eat and Bike” We vertrekken 
om 10:00 uur bij Albert Heijn. Na ongeveer anderhalf uur 
stoppen we voor koffie en appeltaart. Voor de volgende 
tussenstop kunt U zelf brood en drinken meenemen. We 
fietsen vervolgens  naar de “tuin zonder naam” waar we een 
rondleiding krijgen door verschillende soorten tuinen, hier is 
ook gelegenheid om iets te drinken.  

Daarna “fietsen” we naar een “lopend” buffet bij Kam Hoo in 
Brouwhuis. De kosten voor koffie/thee en gebak, de entree bij 
de tuin en het buffet met 2 drankjes  zijn:  € 17,50. Niet-fietsers 
kunnen rond 17:00 uur aansluiten bij het lopend buffet.  Zij 
betalen € 11,50 voor het buffet en 2 drankjes. Opgeven 
uiterlijk 29 juni bij Jeanne (512516) envelop met geld, naam en 
telefoonnummer.

Woensdag 13 juli 13:30 uur is het jaarlijks Jeu de Boules 
toernooi met aansluitend  om 17:00 uur de barbecue. De 
kosten voor de barbecue zijn:  € 12,50. U kunt zich tot uiterlijk 
8 juli opgeven bij Jeanne, Rhulenhofweide 10, telefoon 
512516. Graag envelop met naam, telefoonnummer en 
geld. U kunt zich ook opgeven voor alleen deelname aan de 
barbecue.

Bekijk ook de fotocollage op pagina 8, van onze zeer geslaagde 
busreis van 10 mei naar Maastricht.

Het bestuur van wijkgebouw Parkzicht is op zoek naar een 
vrijwilliger voor de maandagavond.

Dit houdt in dat deze vrijwilliger na een inwerkperiode gaat 
fungeren als gastheer/vrouw voor de vereniging(en) die op 
maandagavond gebruik maken van Parkzicht. Het zal hier gaan 
om het beheren van de bar gedurende een aantal uren in de 
avond. Bent u in de gelegenheid om ons vrijwilligersteam te 
komen versterken neem dan contact op met de beheerder 
Willy van Aerle telefoon no 06-30735792.
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Hoi, mijn naam is Mario van Aerle en ik ben nu ongeveer 
een jaar lid van Fotodier. Een fotoclub hier in Dierdonk. Een 
club van leden met uiteenlopende ervaring op het gebied 
van fotografie, van beginners tot zeer ervaren fotografen: ik 
behoor meer tot de eerste categorie.

Ik ben lid van de club geworden omdat ik wat meer te weten 
wilde komen over fotografie. Om de mogelijkheden van 
mijn camera beter te kunnen benutten en om simpelweg 
mooiere en betere  foto’s te kunnen maken. En dit gaat het 
gemakkelijkst als je hier met anderen over praat, personen 
die je uit kunnen leggen wat je goed doet of beter kunt doen. 
Daarnaast is het natuurlijk ook gezellig om samen foto’s te 
maken en te bekijken. 
Voordat ik lid werd maakte ik de meeste foto’s in de 
automatische stand, alleen gebruik makend van wat kleine 
wijzigingen in de instellingen zoals onderbelichting of 
witbalans. Meestal beperkte dit zich tot vakantiefoto’s van 
een van mijn vele reizen: wandelvakanties zijn misschien 
wel mijn grootste passie en dan kom je in aanraking met 
medereizigers die ook allemaal foto’s maken. Hierbij gaat het 
de een gemakkelijker af dan de ander. 

Deze maand een bijdrage van …  

Door lid te worden van de fotoclub 
hoop ik de kwaliteit van mijn foto’s op 
een hoger peil te brengen, niet alleen 
wat betreft techniek maar ook wat 
betreft bijvoor beeld compositie. En 
het is dan leuk om te zien dat iedereen 
binnen de club wel een ander aan
dachtsgebied heeft. Sommigen zijn zeer 
bedreven in portretfotografie met alles 
wat daarbij hoort, anderen maken liever 
architectuurfoto’s of landschapfoto’s. 
Ikzelf probeer mijn reisindrukken vast 
te leggen en vind het vooral prachtig 

om dieren in het wild op de foto vast te 
leggen. Of dit nu een giraf in Afrika is, 
een hermelijn in de Verenigde Staten, 
een gier in Spanje of een dolfijn in 
de Griekse zee: maakt allemaal niet 
uit. Voor mij zijn het gewoon mooie 
herinneringen aan weer een prachtige 
vakantie. Maar niet alleen dieren, 
ook aparte gebouwen of kleurrijke 
landschappen zijn natuurlijk prachtig 
om te fotograferen. En dat wil je dan 
ook zo goed mogelijk doen.

Sinds het digitale tijdperk lijkt het 
fotograferen gemakkelijker geworden 
te zijn. Je neemt gewoon heel veel 
foto’s van hetzelfde onderwerp en 
dan is er wel altijd eentje goed. Totdat 
wanneer je thuis komt net dat wat je 
zo leuk vond op geen enkele foto goed 
staat: balen ! Voor mij is dat een reden 
om meer over fotografie te weten te 
komen. Bij de fotoclub komt er een 
grote diversiteit aan onderwerpen 
voorbij. Ieder op zich met zijn eigen 
aandachtspunten waardoor je de 
camera en haar mogelijkheden steeds 
beter begint te begrijpen. Tel daarbij 
op alle tips die je krijgt over compositie, 
kleuren en belichting: voor mij dus dé 
reden om lid te worden van de foto
club. Ik heb het hier dan ook prima 
naar mijn zin! Naast de maandelijkse 
clubavonden waarbij o.a. elkaars foto’s 
worden bekeken gaan we er ook iedere 
maand een zaterdagochtend op uit om 
een specifiek thema uit lichten. Zo zijn 
bijvoorbeeld straatfotografie, portret
fotografie, voedselfotografie en stil
levens (bloemen) aan de orde gekomen. 
Hierbij gaan we eerst samen praten over 
de mogelijke instellingen en de punten 
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Mario van Aerle

waar we op moeten letten. En na het nemen van de nodige 
foto’s bekijken en bespreken we die weer op een de volgende 
clubavond. Soms worden we ook uitgenodigd om foto’s bij 
een evenement te maken, zoals onlangs bij “Fietsen voor 
Duchenne”: een mountainbike tourrit voor een goed doel. 
Erg leuk maar ook leerzaam: val niet mee om actiefoto’s van 
bewegende fietsers te maken.

Er is dus voor iedereen wat wils en als je wat meer wilt weten 
over de club kijk eens op onze website www.fotodier.nl of 
neem contact op met de voorzitter stevenlangewouters@
hotmail.com.

Misschien tot ziens op een van de volgende clubavonden, 
Mario van Aerle
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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
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ACTIE VAN DE MAAND

PVC-vlo
eren

GRATIS

gelegd

Braaksestraat 1
5709 JC Helmond

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

Laat u verrassen op onze 

nieuwe Facebook-pagina:

facebook.com/smitsensmits

*vraag naar de voorwaarden

Daarom Smits&Smits

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

WWW.HEUVEL.NL W ÉRKT V OOR U

MONDELINGE TAXATIE
NO CURE NO PAY
GEEN VERKOOP, GEEN KOSTEN
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Motorrijders gezocht voor motorrit 
schoolverlaterskamp
Dit jaar gaan 88 kinderen van de 
groepen 8 op schoolkamp van 
dinsdag 28 juni tot en met vrijdag 
1 juli 2015 in groepsaccommodatie 
Brabantbos te Lierop. Elk jaar opnieuw 
is de motorrit tijdens het schoolkamp 
voor deze kinderen een geweldige 
en onvergetelijke happening. Op 
woensdagavond 29 juni zal de rit 
plaatsvinden en de prachtige stoet 
zal wederom in Dierdonk te zien 
zijn. We zijn op zoek naar een hoop 
enthousiastelingen, die dit ritje met de 
motor willen maken met een van de 
kinderen. Opgeven kan door een mailtje 
te sturen naar: motorrit@outlook.com 
Om enig zicht te hebben op hoeveel 
motorrijders we kunnen verwachten, 
willen we jullie vragen om door te geven 
of je komt en met hoeveel personen/
motoren!

Naast het begeleiden van de kinderen, 
zijn wij ook heel hard op zoek naar 
verkeersregelaars, die de grote groep 
veilig door het verkeer willen loodsen. 
Ook hiervoor kun je je aanmelden op 
bovenstaand mailadres.

Vriendelijke groeten namens de leer
lingen van de groepen 8 van Basisschool 
Dierdonk.

De Bibliotheek op basisschool 
Dierdonk
Op 19 mei wordt er een echte biblio
theek geopend op basisschool Dierdonk. 
Het wordt ook wel “De BoS” genoemd. 
“De  BoS” staat voor de Bibliotheek op 
school. 
Alle kinderen die op basisschool 
Dierdonk zitten, hebben een pasje van 
de bibliotheek gekregen. Met dit pasje 

kunnen kinderen op school boeken 
lenen. Natuurlijk kunnen zij ook terecht 
bij de grote bibliotheek in de stad. De 
kinderen hebben onder schooltijd en 
ook na schooltijd de gelegenheid om 
naar de bibliotheek te gaan. 

Op 19 mei wordt de bibliotheek ge
opend samen met de kinderen van onze 
school. Dan wordt ook de naam onthuld 
van de bibliotheek. De bibliotheek 
wordt gerund door een groepje ent
housiaste vrijwilligers.  
Wij hopen dat er veel gebruik wordt 
gemaakt van de bibliotheek. Want wat 
is er nu leuker dan lekker lezen in een 
mooi boek!

In de volgende Gazet zal er meer te 
lezen zijn over de officiële opening van 
de schoolbieb.

Motorrijders gezocht voor bs Dierdonk
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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 
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Horstlandenpark 59  0492-842216   

Info@schildersbedrijfbieleveld.nl

 

5709 MC Helmond 06-41055575   

www.schildersbedrijfbieleveld.nl

 

Als ondernemer heb je een droom. Maar dat wat je graag wilt bereiken lijkt soms eenvoudiger 

dan het is. Wil je groeien met je bedrijf, ben je genoodzaakt te veranderen, wil je een beter 

rendement of wil je werken aan je balans zakelijk / privé?

 

Met hulp van MB Advies gebeurt er écht iets met als uitgangspunt dat elke verandering 

resultaat moet opleveren. Kortom: dromen - durven - doen!

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

da’s pure winst!

Janje en zijn vader fietsen
tijdens vaderdag een hele
hoge dijk op. Als ze boven 
aan zijn gekomen zegt vader
"zo zeg ik ben wel moe van
dat harde getrap.” Janje 
zegt:“het was maar goed 
dat ik op de rem stond an-
ders waren we nooit boven 
gekomen maar waren we 
naar beneden gegleden.”

Rem
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De Zorg Samen Wijk Dierdonk

Publiekswandeling IVN Helmond door het 
cultuurlandschap van Strijp
Op zondag 5 juni om 14:00 uur houdt het IVN Helmond een 
natuurwandeling door het cultuurlandschap van Strijp.

Het verzamelpunt is het Verliefd Laantje in Helmond.
Deelname is gratis.

Tussen Helmond, Stiphout en Aarle-Rixtel ligt het 
cultuurlandschap Strijp dat doorsneden wordt door de 
Goorloop. Het gebied bestaat voor een groot deel uit 
kleinschalige landschapselementen als akkers, oude 

weilanden, boomgaarden, bosschages, houtranden, 
zandpaden en beekoevers. Daardoor biedt de wandeling door 
het gebied een voortdurend wisselend beeld.

Tijdens de wandeling verlaten we meerdere malen de 
gebaande paden en doorkruisen we weilanden, een 
dichtbegroeid bosje, lopen we langs akkerranden, klauteren 
we over wei-afzettingen en zoeken we een weg tussen de 
hoogopgaande oevervegetatie door.

Even er tussen uit, kom dan op de woensdagmiddag van 
14.00 tot 17.00 uur naar “de Inloop” in Parkzicht!

Je kunt er gezellig samen zijn met anderen, iets drinken, 
bijpraten maar b.v. ook hobbyen. Eigen inbreng en alle 
voorstellen om gezellig samen te zijn, zijn welkom.

Eerder hebben we met een aantal mensen een middag 
gebloemschikt en sieraden gemaakt van Fimo-klei. 

Mensen die een leuke hobby hebben en anderen dit willen 
laten zien of leren zijn van harte welkom.

Wist u trouwens dat er in Parkzicht boeken (m.n. voor 
volwassenen) aanwezig zijn die kunnen worden geleend? Ook 
dit kan op de woensdagmiddag.

Zo wordt er de eerste woensdagmiddag van de maand  ook 
gekaart; wie zin heeft kan zich hierbij aansluiten. Welk 
kaartspel, wordt door de kaarters zelf bepaald; tot op heden 
is voornamelijk gerikt.

Kortom, nagenoeg alles is mogelijk om er voor te zorgen dat 
je er “even tussen uit bent”! Schroom niet en kom!

Mocht je meer willen weten over de “inloopmiddag” kan kun 
je contact opnemen met Ineke van Lierop, telefoon 510528.

Gazet juni 2016 15

Pag 15 - ingezonden - zorgsamenwijk - ivn wandeling.indd   15 20-5-2016   15:48:08



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

Verse asperges,
ook geschild en verpakt

aardbeien en eieren
ma-za winkel  8.30 uur tot 18.00 uur

ma-zo versautomaat 8.00 uur tot 22.00 uur.

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

Ook een minigraver van 70 cm breed. 

MINIGRAVER VERHUUR
M.VERHOEVEN

Hooieeuwsels 10  5761 DC Bakel   Tel: 06 53382407 
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FIETS REPARATIES
Alle reparaties aan uw fiets vakkundig 
uitgevoerd, maak een afspraak:

Ook verkoop van 2e hands fietsen.

 0492 - 55 94 28 / 06 - 481 91 606 
Edwin Raats
Damhertlaan 27
Helmond - Brouwhuis
Gratis haal- en brengservice voor Dierdonk!
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Vandaag is het Vaderdag. Jasper heeft 
een cadeautje voor papa gemaakt.
We gaan papa een lekker ontbijtje 
brengen op bed’, zegt mama. ‘Mag 
ik dan mijn cadeautje geven?’ vraagt 
Jasper. Mama knikt van ja. Samen lopen 
ze naar boven naar de slaapkamer. 
Mamma gaat als eerste naar binnen. 
Jasper loopt achter mama aan.

‘Verrassing!’ roept mama. Papa ligt nog 
wat te doezelen en schiet overeind. 
Papa kijkt verbaasd naar het dienblad 
met croissantjes, een beker koffie 
en een gekookt eitje. Mama zet het 
dienblad op het nachtkastje.

‘Nou, dat wil ik elke dag wel’, zegt papa. 
‘Dat doen we alleen op Vaderdag’, zegt 
mamma. ‘Jammer’, zegt papa en geeft 
Jasper een knipoog. Jasper staat naast 
het bed van papa en geeft zijn cadeau. 

Papa is verrast. ‘Wat is dat nou?’ 
vraagt hij. Papa pakt het uit. Het is een 
groen gekleurd glazen potje. En daarop 
geverfd een grote rode bloem. Het is 
gevuld met aarde. ‘Dat is voor jouw 
tuin. Het zijn zaadjes’, zegt Jasper. ‘Wat 
voor zaadjes?’ vraagt papa. ‘Zaadjes van 
bloemen’, zegt Jasper. ‘Daar ben ik heel 
blij mee. Hoe meer bloemen in de tuin, 
hoe beter. 

Weet je wat Jasper. We gaan vanmiddag 
in de tuin werken. Ik ga het gras maaien 

en jij mag de zaadjes zelf in de grond 
stoppen. Dat vind ik nou een leuke 
Vaderdag’, zegt papa. 

Papa pakt Jasper beet en trekt hem op 
bed. Hij geeft Jasper een dikke kus op 
zijn wang. Jasper slaat zijn armen om 
pappa’s nek en geeft hem ook een dikke 
kus. Mama kijkt lachend toe.

Die middag gaan Jasper en papa de tuin 
in. Het is prachtig weer. De zon schijnt 
volop. Mama zit onder een grote parasol 
een tijdschrift te lezen. Papa gaat het 
gras maaien. 

Jasper heeft een mooi plekje gevonden 
voor de zaadjes. Voorzichtig doet hij ze 
in de grond. En met zijn handen drukt hij 
de aarde weer plat. Papa komt kijken. 
‘Dat heb je goed gedaan. En nu maar 
wachten tot de zaadjes opkomen’, zegt 
papa.

‘Ik ga wat te drinken voor ons halen’, 
zegt mama. Mama verdwijnt naar de 
keuken. Papa en Jasper gaan even 
uitrusten aan de tuintafel. Papa begint 
te vertellen over de seizoenen in de tuin. 
In het voorjaar doe je bollen in de grond 
en in de zomer zomerbloeiers. In de 
herfst moet je veel bladeren aanvegen 

en in de winter doe je niet veel. Jasper 
en papa schrikken als mama uitroept: 
‘Jaag hem weg, jaag hem weg!’ 

Papa kijkt verbaasd naar mamma en 
vraagt: ‘Wie moet ik wegjagen?’ ‘De 
kat van de buren. Hij graaft Jaspers 
bloemenzaadjes om’, roept mamma. 
Jasper en papa kijken verschrikt om. 
Jasper springt van zijn stoel af en rent 
naar de kat. Hij schreeuwt: ‘Ga weg jij!’ 
De kat blaast naar Jasper en vlucht weg 
door een gat in de schutting. 

Jasper kijkt verdrietig naar de plek 
waar hij de zaadjes in de grond heeft 
gedaan. De aarde is helemaal door 
elkaar gehaald. Papa en mama zijn ook 
komen aanlopen. Maar papa zegt: ‘Er is 
niets aan de hand. De zaadjes zitten er 
nog steeds in. Maar je moet de aarde 
weer goed aandrukken. En weet je wat 
we doen. We maken er een schutting 
van gaas omheen. Dan kan de kat er 
niet meer bij’. Papa gaat naar de schuur 
en haalt wat stokken en gaas. Na een 
halfuur is hij klaar. Jasper heeft nu in de 
tuin een eigen bloementuintje.

‘Nou, tuinmannen. Jullie hebben wel 
een groot glas frisdrank verdiend’, zegt 
mamma. Als ze gezellig met z’n drieën 
rond de tuintafel zitten zegt papa: ‘Dit 
is een supergezellige Vaderdag’. Jasper 
glundert van trots. 

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

       Oplossingen op pag 29.
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Voor een gezonde nachtrust

Bernhardstraat 15 Bakel
www.beversslapen.nl

WIN EEN KLEED!

Braaksestraat 1
5709 JC Helmond

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

Laat u verrassen op onze 

nieuwe Facebook-pagina:

facebook.com/smitsensmits

*vraag naar de voorwaarden

Maak een foto van uzelf bij onze winkelwagens. 

Deze vindt u bij AH Dierdonk. Plaats de foto op onze 

Facebookpagina of mail ‘m naar info@smitsensmits.nl.

Onder de leukste inzendingen verloten we elk kwartaal 

een kleed t.w.v. € 291,-!*

Schoonheidssalon yentill

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

Cadeaubon vanaf € 10,00voor informatie
of een afspraak
06-52407050

Willy van Duren
Kalmoesbeek 13
5709 PV Helmond

Uw 
schoonheids-

specialiste Aanbieding

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

Rugbehandeling, scrub,
reiniging van de huid en massage

40 minuten voor € 20,00

Juni, Juli en Augustus 2016
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Preventie WhatsApp Groepen Dierdonk
In onze stad ervaren mensen soms een 
gevoel van onveiligheid; men hoort 
vertellen over en/of komt in aanraking 
met (kleine) criminaliteit, inbraken, 
geweld en overlast. De anonimiteit 
van veel buurten en wijken kan het 
gevoel van onveiligheid versterken. In 
Dierdonk is te zien dat een Preventie 
WhatsApp Groep hierop een antwoord 
kan zijn. 

Via Preventie WhatsApp groepen 
kun nen bewoners van de wijk elkaar 
infor meren over verdachte situaties. 
Iedere WhatsApp Groep heeft een 

eigen beheerder. Via WhatsApp 
Groepen is iedereen meteen alert en 
kan er informatie worden verzameld 
die belangrijk is voor de politie. Denk 
bijvoorbeeld aan een fietsendiefstal, 
waar via de WhatsApp Groep het 
signalement van de verdachte snel 
gedeeld kan worden. Alle beheerders 
en de coördinator van alle Preventie 
WhatsApp Groepen zitten ook in 
een aparte WhatsApp Groep zodat 
belangrijke informatie snel gedeeld en 
verspreid kan worden. De coördinator 
kan onze wijkagent rechtstreeks 
benaderen om bepaalde zaken bij de 
politie onder de aandacht te brengen. 
Enkele incidenten hebben reeds 
bewezen dat bovenstaande aanpak 
werkt. Hiernaast een screenshot van 
een dergelijk bericht.

Het aantal Preventie WhatsApp Groe
pen groeit gestaag maar Dierdonk is 
nog niet geheel afgedekt. Zie de over
zichts kaart van Dierdonk hier onder.

Mocht u een nieuwe Preventie Whats
App Groep op willen zetten of aan 
willen melden bij bestaande groep 
meld u zich dan aan. Het opzetten van 
een Preventie WhatsApp Groep is 
een burger initiatief maar wij kunnen 
ondersteuning bieden in de vorm van 
flyers, stickers, standaard brieven, spel
regels en registratie lijsten.

Aanmelden Preventie WhatsApp 
Groepen

Wilt u zich aanmelden om een nieuwe 
Preventie WhatsApp Groep op te 
zetten of aan te melden bij een reeds 
bestaande WhatsApp Groep dan kan 
dat via francisca.kamphuis@politie.nl . 

Samen maken we de wijk veiliger!
Francisca Kamphuis
Wijkagent Dierdonk   
   
Pierre Claessens 
Coördinator Preventie WhatsApp 
Groepen Dierdonk
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Vervolg N279
Beste Wijkbewoners, 
Het is al weer een maand geleden dat er een stuk over de 
N279 in ons wijkblad stond. In dit stuk werden jullie er op 
geattendeerd dat er mogelijk veranderingen aan stonden 
te komen aangaande de Provincialeweg N279. Inmiddels is 
duidelijk dat de aanliggende gemeenten in goed overleg met 
een gezamenlijk voorstel moeten komen naar de Provincie. 
Dit voorstel zou er moeten liggen voor het zomerreces.

Aangezien van de voorliggende varianten er twee bij zijn 
die een zware belasting kunnen gaan veroorzaken voor 
de twee Helmondse wijken, Dierdonk en Helmond-Noord, 
stond dit item prominent op de agenda van de laatste 
wijkraadsvergadering van de wijkraad Dierdonk. De vraag 
aan de vergadering was heel helder! Wanneer er dan toch 
aanpassingen plaats moeten gaan vinden, waar gaat dan de 
voorkeur van de vergadering naar uit? Het antwoord was 
klip en klaar en eenduidig de gehele vergadering was voor de 
omleiding ten Noord-Oosten van de wijk Dierdonk en tegen 
aanpassingen binnen de wijken. 

Hé eindelijk duidelijk voor mij als vertegenwoordiger van 
de wijkraad Dierdonk. Deze informatie is mede gedeeld 
aan de vier aanliggende helmondse wijken alsmede aan de 
verantwoordelijke wethouder en zijn ambtenaren.

Nu is het eventjes afwachten wanner de informatie avond 
van de Gemeente Helmond gaat plaats vinden dan bestaat 
er namelijk een mogelijk voor alle wijk bewoners om input te 
leveren.
We houden U van de verdere ontwikkelingen op de hoogte.

Namens de Wijkraad Dierdonk,
René van Lierop.

Kinder ATB route
De wijkraad heeft een bewonersinitiatief ontvangen om in het 
stuk bos vanaf de Wolfsputterbaan tot aan de Sandenburglaan 
een kleine ATB route aan te leggen voor kinderen t/m 16 jaar. 
Dit stuk bos is hiervoor zeer geschikt en de kinderen blijven 
min of meer in het zicht wanneer ze hun rondjes maken.

Wij denken hiermee de jeugd in Dierdonk een groot plezier te 
doen. De kinderen kunnen daar zelfstandig zonder begeleiding 
van hun ouders en met vriendjes op een fantastische manier 
met hun fietsjes door het bos crossen.

Het is niet verantwoord dat deze jonge kinderen zonder 
begeleiding op de grote ATB route in het Bakelsbos gaan 
fietsen.

Het betreft het stuk bos tussen de Dierdonkse Heide, 
Wolfsputterbaan en de Coendersberglaan.

Inmiddels heeft de wijkraad hierover met de gemeente een 
informatief gesprek gevoerd, ook zijn alle directe bewoners 
hierover geïnformeerd.

De wijkraad wil omtrent dit plan een informatieavond 
beleggen voor alle belangstellenden.
Deze informatieavond zal gehouden worden op:
7 juli 2016 om 20.00uur in Parkzicht.

U bent bij deze uitgenodigd op deze informatieavond

Nieuwsblad voor Dierdonk22
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“Druppel” aan de Kromme Geer

Bericht van de wijkraad.
In onze laatste vergadering hebben wij 
samen met een aantal omwonenden 
van de “druppel” aan de Kromme Geer 

wederom bij elkaar gezeten om de 
problematiek van de hangjongeren te 
bespreken. Ik zeg met nadruk wederom 
omdat we vanuit de omwonenden weer 
zoveel klachten kregen dat het nu zover 
is dat zij het niet meer aan kunnen.

Onze wijk leent zich er toe dat er, gezien 
de leeftijdsopbouw, vaker jongeren uit 
onze wijk laat in de avond en nacht zich 
naar het uitgaanscentrum begeven. Zij 

verzamelen zich dan vaak van tevoren 
en na afloop in onze wijk waarbij deze 
locatie (de druppel) door de centrale 
ligging zich daartoe leent. Dit gegeven 
maakt onderdeel uit van het leven in 
onze wijk. Ouders van jongeren hebben 
de taak en verantwoordelijkheid om hun 
eigen kinderen daar in op te voeden. 
Overlast voor anderen in de wijk is niet 
te tolereren.

Uiteindelijk worden omwonende 
gedwongen zo nu en dan de politie 
te bellen. In de nachtelijke uren 
in de weekenden is de politie 
beperkt inzetbaar voor meldingen 
met zogenaamde lage prioriteit. 
Jeugdoverlast is er daar een van. Vanuit 
Eindhoven worden de politieauto’s die 
voor de hele eenheid rijden, ingezet 
naar mate de werkdruk en het soort 
incident. Het effect van de methode 
kan zijn dat onze jeugd die zich niet 
correct gedraagt na melding niet meer 
aangetroffen wordt.

De omwonenden zijn soms ten einde 
raad. Wat zij willen is dat de banken, 
die twee die er nu nog staan aan de 
“druppel”, weggehaald worden zodat de 
jongeren zich daar niet meer ophouden.

In overleg met de gemeente is besloten 
om de banken per direct weg te halen 
om zo de overlast van de hangjongeren 
te ontmoedigen.

Gezamenlijk is bedacht om een 
nieuwe hangplek in te richten aan de 
parkeerplaats bij de rotonde aan de weg 
naar Bakel. Jongerenwerkers hebben 
samen met de jongeren, iets buiten 
de wijk, een nieuwe verzamelplaats 
gekozen. Als iedereen daar gebruik van 
maakt zal er geen overlast meer zijn bij 
de “druppel“. De gemeente plaatst daar 
op die nieuwe hangplek een bank.

Tegelijkertijd is er afgesproken dat de 
wijkraad, samen met de bewoners, 
eind juni een evaluatie gaat houden 
om te bekijken of de nieuwe hangplek 
inderdaad ervoor heeft gezorgd dat er 
geen overlast meer is.

De wijkraad van Dierdonk
Jan van Gulik (voorzitter)
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Rivierensingel 90 (Brouwhuis)
Helmond
0492 - 517180
www.sportcitadel.com

Squash, Fitness, Sportmassage,
Spinning, Steps, Zumba, Powerkick,

Body lift, Functionele training,
XCORE, Robotmassage, Fysiotherapie,

DéDé Danceballet, TaeKwon-Do
          

ZOMER ACTIE

 

  

FUNCTION ZONE,

in 30 min. een

complete

FITNESS

workout!

ZOMER ACTIE
 

     
Actie voorwaarden : u was in mei géén klant bij Citadel!

  Actie af te sluiten in juni en juli / inschrijfdatum is startdatum

4 maanden
onbeperkt Squash

Fitness en Groepslessen
(o.a. Zumba en Spinning)

voor slechts € 19,95 per maand
(geen inschrijfgeld)

FUNCTION ZONE,

in 30 min. een

complete

FITNESS

workout!
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Medi-Seinen: “Take it away”
nieuws vanuit Medisch Centrum Dierdonk

Koninklijke onderscheiding

Wie kent er niet het lied “De 
Wandelclub” van Jasperina de Jong 
uit 1967. Het is een ode aan de natuur 
en aan de mensen die daar graag 
mogen vertoeven. “Wij zijn zo dol op 
de bossen, daar kunnen we hossen, 
daar kunnen we klossen. Wij zijn zo 
dol op de heide, op de weide en op 
de natuur”. Ook de hoofdrolspelers 
wor den bij naam genoemd. “Jo met 
de banjo, Lien met de mandolien en 
Kaatje met haar mondharmonicaatje”. 
Prachtig! Graag wil ik met u spreken 
over een tekenbeet. 
 
Een teek is een klein (1-3 mm groot) 
bruinzwart spinachtig insect en leeft
vooral in struiken en hoog gras onder 
andere in bossen en heide. Ze zijn 
vooral actief van maart tot oktober.
Teken kruipen op passerende mensen 
en dieren en bijten zich vast in de 
huid. Sommige teken zijn besmet met 
bac teriën. Ze kunnen dan ziekten 
over dragen zoals de ziekte van Lyme. 
Wanneer de teek direct verwijderd 
wordt,isdekansopbesmettingklein.
 
Tekenbeten zijn vaak pijnloos en 
worden derhalve vaak niet opgemerkt. 
Controleer daarom zorgvuldig uw 
huid wanneer u in de natuur bent 
geweest. Een teek kunt u het beste 
verwijderen met een puntig pincet of
een tekentangetje. Pak de teek zo dicht 
mogelijk op de huid vast en trek de 
teekvervolgensvoorzichtiguitdehuid.
Maak na het verwijderen van de teek 

het wondje schoon met alcohol (70%) 
of jodiumoplossing.Alshetniet luktde
teek te verwijderen, ga dan dezelfde
dag naar uw huisarts.
 
U kunt de kans op een tekenbeet 
verkleinen door hoog gras en struiken te 
mijden en in de natuur op wandelpaden 
te blijven. Goed sluitende kleding 
geeft ook enige bescherming. Verder
kunt u uw huid beschermen met een 
in secten werend middel met DEET, 
verkrijgbaar bij apotheek of drogist.
Lees voor gebruik de aanwijzingen op de 
verpakking.
 
Wanneer een teek direct verwijderd 
wordt, dan zijn medicijnen niet nodig. 
Het is dan beter om af te wachten
en goed te letten op klachten of
verschijnselen die kunnen passen bij de 
ziekte van Lyme, waarover hieronder 
meer.Alsdeteekvermoedelijk24uurof
langerindehuidheeftgezeten,overleg
dan met uw huisarts.
 
Neem verder contact op met uw 
huisarts wanneer in de buurt van een 
tekenbeet binnen enkele dagen tot 3 
maandeneenrodeofblauwrodevlekof
ring ontstaat die groter wordt. Wanneer 
u zich grieperig gaat voelen met koorts, 
hoofdpijn,spierpijnenenvermoeidheid.
Tevens als u eentijdna een tekenbeet
dubbel gaat zien of een scheef gezicht
krijgt, tintelingen of minder kracht
in armen of benen heeft of pijnlijke
gewrichten, meestal aan armen of

benen. Deze symptomen kunnen duiden 
op de ziekte van Lyme en behoeven 
nader onderzoek.
 
Totslotwilikunogattentmakenopde
videoclipopYouTubevande“WODAN”
boys,waarbij “WODAN” staat voorWij
Ontspannen Door Alleen Natuur. Een
actiegroep opgericht door Jacobse en
van Es, 2 typetjes van van Kooten en
de Bie. “WODAN boys legertraining”
Hilarisch!

Graag tot een volgende keer, en moge 
het u tot die tijd meer dan goed gaan

Math. Strijbos, 
huisarts medisch centrum Dierdonk.
Ooktevolgenoptwitter:@mathstrijbos

Bij Koninklijk Besluit is door Zijne 
Majesteit de Koning de heer J.M.J. 
Swinkels op 26 april jl. benoemd tot Lid 
in de Orde van Oranje-Nassau.

2000/2002-2014 Penningmeester en 
lid van het dagelijks bestuur van Viva 
la Musica
De heer Swinkels is verantwoordelijk 
voor verschillende financiele zaken
binnen het koor. Vanaf 2015 tot op
heden is meneer Swinkels voorzitter
van de muziekcommissie / Repetitie
gelegenheid 

1975-2013 Vrijwilliger carnavals stich-
ting De Knöllekes in Boekel
Primair lag de focus daarbij op de
muzikale ondersteuning van de 
carnavalsactiviteiten,Van1975tot1997
heeftdeheerSwinkelsdeeluitgemaakt
van de hofkapel De Donderjagers.
Ook was hij muzikaal leider van de 
jeugdhofkapelDeOpdonders.

2011-2013 Verzorgen cursus Koek 
en Brood voor mensen met een 
verstandelijke beperking die gehuisvest 
zijnindeleefgemeenschapBronlaak.
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WASMACHINE
• energieklasse A+++
• inhoud 8 kg, 1400 toeren
• iDOS: automatisch doseersysteem
• resttijdindicatie en startuitstel
•  koolborstelloze motor; zeer stil en 

10 jaar garantie
• trommelverlichting
• volledige waterbeveiliging
• WAT28690NL

Al 90 jaar uw vertrouwde 
witgoedspecialist

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

690NL

749,-
   euro      

849,-  

Wij hebben alles op het gebied van wassen & 
drogen, keuken en inbouw apparatuur.
Door jarenlange ervaring kunnen wij u een 
persoonlijk en deskundig advies geven bij de 
aanschaf van uw witgoed-apparatuur. Wij 
hebben een zeer groot assortiment van 
alle bekende merken. Dit alles tegen 
scherpe prijzen én direct uit voorraad 
leverbaar. Daarnaast hebben wij een 
eigen servicedienst.

Kijk op www.vanduppen.nl 
voor al onze aanbiedingen! A+++

*

em

en 

 

*

* na aftrek 50,= Bosch

•  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

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

Konings
voor Verf en Behang

Korting op voorraad behangAltijd

 25%
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M
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CY

CMY

K
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Jantje's vader zit te wachten
tot Jantje thuis komt. En Jantje
komt niet thuis. Dus gaat zijn 
vader maar eens kijken waar 
zoonlief blijft. Bij de school van
Jantje treft hij hem aan. 
"Jantje," vraagt hij, "waarom 
kom je niet naar huis?" Jantje 
antwoordt: "Nou, we hebben 
met aardrijkskunde gehad dat 
de aarde draait. Ik zit hier te 
wachten tot ons huis voorbij 
komt."

Draaiende aarde
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Scouting Paulus: RSW 2016 - deel 2

Weet u nog? 
In het weekend van 15, 16 en 17 april 
vond eindelijk de RSW van 2016 plaats. 
Zoals jullie gelezen hebben in de vorige 
editie waren de teams van Scouting 
Paulus er helemaal klaar voor. 

Op vrijdag begon de leiding al om 
12.00 uur met het opbouwen van 
het kampterrein bij de Zandbergen in 
Stiphout. Voor de kinderen startte het, 
na een korte fietstocht naar het terrein,  
om 18.00 uur met aanmelden. 
Na de aanmelding mochten ze vast een 
start maken met het opbouwen van de 
tenten. 

Om 20.00 uur vond de officiële opening 
plaats, waarna het avondspel begon. 
Het spel was natuurlijk in het thema 
van de toekomstboom. Dit thema was 
de rode verhaaldraad door het hele 
weekend heen. 
Helaas begon het na het spel te regenen 
waardoor de kinderen niet even konden 
bijkletsen bij het kampvuur. 

Op zaterdag nadat iedereen was op
ge staan, hadden ontbeten en zich 
aan  gekleed hadden begonnen ze met 
het onderdeel keuken bouw. Door de 
ver schillende groepen waren er ook 
verschillende soorten keukens die 
gebouwd werden. 

Gelukkig was het voorspelde weer niet 
uitgekomen en was het droog toen ze 
begonnen aan het onderdeel de Hike. 
De hike was een tocht met alle 
verschillende technieken die ze de 
afgelopen jaren geleerd hebben. Onze 
patrouilles liepen de tocht goed uit. 
Na terugkomst op het kampterrein 
begonnen ze met koken. Op het menu 
stond dit jaar chili con carne. 
Toen de buikjes weer rond gegeten 

waren begon het avondspel deel 2. De 2 
avondspellen van de vrijdag en zaterdag 
horen namelijk als 1 onderdeel voor 
de punten. Gelukkig konden ze daarna 
heerlijk genieten van het kampvuur en 
warme chocomelk. 

Zondag was alweer de laatste dag. 
Na een ochtend afbreken konden ze 
allemaal 2 broodjes hamburger komen 
eten bij de keukentent. 
Met een vol buikje speelde ze het laatste 

spel voordat de prijsuitreiking begon. 
De winnaars van dit jaar is een groep 
van Scouting Gemert geworden. 
De patrouilles van Scouting Paulus 
hebben ook echt super goede plaatsen 
behaald. Van de 38 Patrouilles hebben 
ze de volgende plekken behaald: 
The Recycle Rovers waren 6e, De 
Duurzame Beertjes waren 8e, De Green 
Peas waren 10e en De Teleboompjes 
waren 11e. 

Alles bij elkaar en ondanks de regen
buien was het weer een geslaagde RSW 
waar ze met veel plezier op terug kijken.

www.scoutingpaulus.com 
www.facebook/scoutingpaulushelmond 
info@scoutingpaulus.com
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*Actie geldig t/m 30 Juni 2016

Mierloseweg 86, Helmond, Tel.: (0492) 53 50 66, www.driessendeverffabriek.nl

Sigma Sikkens Wijzonol

~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, Verlichting, Bestek, Serviesgoed, Glaswerk, Manden,

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



voor alle kinderen 

 in 

groep 4 t/m 8 
voor alle kinderen 

 in 

groep 4 t/m 8 

zaal open 18.45 uuraanvang 19.00 uureinde 21.30 uur

zaal open 18.45 uuraanvang 19.00 uureinde 21.30 uur

Entree slechts 1,50 euroEntree slechts 1,50 euro

drankjes zijn 
niet duurdrankjes zijn 
niet duur

Vrijdag 17 JuniVrijdag 17 JuniVrijdag 17 Juni19.00 uur
jeugd-disco
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Jeugdprijspuzzel. Win een boekenbon!
Afgelopen maand hadden we de Moederdag/vakantie 
woordzoeker. Misschien dat door de verkeerde inzenddatum,  
(er stond 13 april in plaats van, 13 mei) er kinderen gedacht 
hebben dat ze te laat waren met de oplossing in te zenden, 
of er waren zoveel kinderen met vakantie dat ze niet tijdig 
voor de inzenddatum de oplossing in konden sturen, wat 
resulteerde in een laag aantal inzendingen.

Als je al de letters van de vakantieattributen van links naar 
rechts , onder naar boven kruislings etc. had weggestreept   
bleven de volgende letters over: Een bosje rode rozen op 
Moederdag. Dit was dan ook de oplossing. Deze keer maar 7 
inzendingen, en allen juist, dus er moest weer geloot worden. 
Er waren weer 3 prijzen te verdelen. Uit de goede oplossingen 
heeft Ivo Dolmans, bestuurslid van de wijkvereniging 3 
prijswinnaars getrokken die op 20 mei een boekenbon van 
de Ganzeveer, in ontvangst genomen hebben. Op de foto’s 
hieronder de gelukkige prijswinnaars .
Van Harte Gefeliciteerd

Doe jij ook mee?
Niet gewonnen, of niet meegedaan dan krijg je deze maand 
een nieuwe kans. Deze maand hebben een aantal kinderen 
iets in geheimschrift geschreven, waarschijnlijk iets wat vader 
niet mag weten. Gelukkig heb ik de sleutel gevonden om het 
op te lossen, doen jullie het voor mij?  Als je weet wat er staat 
dan heb je de oplossing. 

De Sleutel

Waar moet de oplossing naar toe?
De oplossingen van deze woordzoeker 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.
Deelname is weer mogelijk vanaf 7 jaar, tot 
dat je de basisschool verlaten hebt. Vermeld 
je naam, adres, telefoonnummer, leeftijd en of 
je een jongen of  meisje bent. Onder de goede 
oplossingen verloten wij dan: 3 boekenbonnen 
van € 10,00.

Uiterste inzenddatum: Zondag 19 juni 2016 

Oplossing doodles spelletjespagina 19

Tom van Veijfeijken, Iris Verhoeven en Lucas Knol

Het vaderdag geheimschrift

Gazet juni 2016 29

pag 17 - juni kinderpag 2016.indd   29 20-5-2016   23:29:20



Voetbaltoernooi (5 tegen 5) Dierdonk 30 mei
Voetbaltoernooi (5 tegen 5) 
Dierdonk (incl. barbecue) op 
maandag 30 mei

Geachte Dierdonk-bewoners,
Het doet ons deugd dat wij u mededelen 
dat we hebben besloten een vervolg te 
geven aan het doorslaand succes van 
vorig jaar … Maandag 30 mei van 17.00u 
– 22.00u (uitloop max. 23.00u) strijden 
Dierdonkse jongerenteams tegen elkaar!

Er zal dit jaar namelijk net als vorig 
jaar een voetbaltoernooi worden ge-
organiseerd op het straatvoetbalveldje 
bij Parkzicht. Jongeren uit de wijk hebben 
vorig jaar samen met ondersteuning 
van het jongerenwerk van LEVgroep en 
sponsoren zoals Albert Heijn Dierdonk 
een leuke middag bezorgd voor zowel de 
jeugd als ouders. 

Wij – 3 jongens uit Dierdonk – zijn aan 
het werk om dat ook dit jaar mogelijk 
te maken. Wij doen dat wederom met 
steun vanuit het jongerenwerk van de 
LEVgroep.  We hopen dat we er een 
jaarlijkse Dierdonkse traditie van kunnen 
maken! 

Voor meer informatie en aanmelden 
neem contact op met Max de Vries  
0646108945 (liefst via WhatsApp, bellen 
kan ook). Of lever het inschrijfformulier 
in bij Max in de brievenbus aan de 
Wezelstraat nr. 28.

Inschrijfformulier voetbal 5 tegen 5
Teamnaam: 
1. Naam + Achternaam :
 Geboortedatum  : 
 Mail en/of telefoon :

2. Naam + Achternaam :
 Geboortedatum  : 
 Mail en/ telefoon  :

3. Naam + Achternaam :
 Geboortedatum  : 
 Mail en/of telefoon : 

4. Naam + Achternaam :
 Geboortedatum  : 
 Mail/of telefoon  :

5. Naam + Achternaam :
 Geboortedatum  :
 Mail/ telefoon  :

Wisselspelers MAG (graag contact-
gegevens toevoegen!)

Groeten Max de Vries, Niels Kessels en 
Jorden Pitt

Dierdonk Golftoernooi vrijdag 1 juli 2016 
op golfbaan het Woold in Asten
Het Dierdonk Golftoernooi vindt na een jaar afwezigheid dit jaar plaats op 
vrijdagmiddag 1 juli 2016 op golfbaan het Woold te Asten.

Het toernooi, 18 holes, begint om 12:30 uur.
U wordt ontvangen om 11:30 uur met koffie/thee en gebak.
Om 17:00 uur is er gelegenheid tot omkleden.
Om 18:00 uur is er een borrel met luxe bittergarnituur.
Om 19:00 uur is er een diner met wijnbuffet en sluiten de dag af rond 21:30 uur met 
een koffie completo.

Het betreft een all-in arrangement voor een bedrag ad. € 95,00.

Gelieve u zo spoedig als mogelijk aan te melden, uiterlijk voor 14 juni 2016, 
per email:  mwesterlo@ziggo.nl.
Na aanmelding ontvangt u een bevestigings email met de betalingsgegevens.

Hopende op een overweldigende belangstelling zie ik uw aanmelding graag 
tegemoet.

Namens de organisatie, Mark van de Westerlo
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Zomaar een dagje: Dierenkliniek Brouwhuis

‘Het is niet altijd wat het lijkt’

Een dierenarts ben je tenslotte in hart 
en nieren dus wanneer er vlak voor 
slui tings tijd nog met spoed een patiënt 
komt, dan hoeft die niet te wachten tot 
de volgende dag om tijdens de normale 
openingstijden geholpen te worden. 
Spoedgevallen laten zich nou eenmaal 
slecht plannen … 

Aan de telefoon is niet altijd goed in 
te schatten hoeveel haast er werkelijk 
bij is. Soms klinkt het verhaal heel 
ernstig maar valt het gelukkig mee. De 
gevaarlijkste zijn de patiënten degenen 
die mee lijken te vallen, maar na 
onderzoek toch spoed blijken te zijn. 
Bij twijfel zullen we een patiënt in ieder 
geval langs laten komen om even na te 
kijken.
Een van de aandoeningen die spoed 
vereist is bijvoorbeeld een door (zout)
neerslagen (“steentjes/stenen”) ver
stop  te blaas. De dieren willen wel 
heel graag plassen en zullen dit ook 

vaak proberen, alleen komt er niets. 
Mannelijke dieren hebben hier meer 
kans op omdat de plasbuis op het einde 
versmalt waardoor ze makkelijker 
verstopt kunnen raken. Dit geldt met 
name voor katers, maar ook reuen 
zijn hier gevoeliger voor. Als zo’n dier 
verstopt zit, zal de blaas zich langzaam 
opvullen tot hij bijna op knappen staat. 
De nieren kunnen dan geen nieuwe 
urine meer kwijt en zullen op een 
gegeven moment ook minder goed 
functioneren. Dit is dus spoed! 
Bij vrouwtjes is dit echter veel zeldzamer 
omdat die tot aan het einde een wijde 
plasbuis hebben. Als een vrouwtje vaak 
gaat zitten om te plassen gaat het in 
de meeste gevallen om een “gewone” 
blaasontsteking.

De maand begon met Bartje, een kater 
van 8 jaar oud. Toen de eigenaren bel
den was hij al een tijdje bezig met op en 
af de bak gaan, maar er was geen urine 
gezien. Daarvan gaan in de kliniek alle 
alarmbellen rinkelen. Kom maar snel 
langs!
Eenmaal op de kliniek werd Bartje 
meteen onder zocht, het belangrijkste 
eerst: hoe groot is de blaas? Die bleek 
heel klein te zijn, helemaal leeg geplast, 
daarom kwam er ook geen urine meer. 
Bartje was gelukkig niet verstopt, maar 
had een ‘onschuldige’ blaasontsteking. 
Die kan gewoon met medicijnen meestal 
snel verholpen worden.

Ook was er deze maand het hondje 
Wendy. Wendy is een teefje van 5 jaar 
oud en haar eigenaren belden aan het 
einde van de dag dat ze die dag nog niet 
geplast had, maar wel steeds ging zitten. 
Omdat Wendy immers een vrouwtje 
is maken we ons daar niet meteen 
heel druk om: zoals eerder gezegd is 
dit meestal een blaasontsteking. Maar 
ook bij Wendy kunnen we het maar 
beter zeker weten. Zoals het verhaal 
het al een beetje verraad, bleek Wendy 
het ongelukkige teefje te zijn wat wél 
verstopt was geraakt. De blaas was een 
ballon op spanning, ze kon niet veel 
meer hebben. Uit het bloedonderzoek 
bleek dat ook de nieren al bezig waren 
het op te geven. Een röntgenfoto 
kon ons de oorzaak vertellen: ze had 
allemaal stenen in haar blaas. Wendy 
moest met spoed geopereerd worden, 
en alle stenen zijn eruit gehaald. 
Eenmaal wakker kon ze weer uit zichzelf 
plassen, dat moet een opluchting zijn! 
Wendy doet het tot op de dag van 
vandaag gelukkig prima, maar moet wel 
de rest van haar leven op een speciaal 
dieet hiervoor. Zo zien je maar: Het is 
niet altijd wat het lijkt. 

Evianne Drijver, 
Dierenarts Dierenkliniek Brouwhuis

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

Natuurmarkt Helmond zondag 5 juni
In stadswandelpark de Warande wordt 
op ZONDAG 5 JUNI van 12.00 tot 17.00 
uur weer de jaarlijkse Natuurmarkt 
Helmond georganiseerd. 
Meer dan 50 organisaties en vereni gin
gen zullen demon stra ties en voorlichting 
geven op het gebied van natuur, milieu 
en duurzaamheid, gericht op een breed 
publiek, van jong tot oud! De markt 
biedt doeactiviteiten en interacties 
met het publiek. Er wordt veel aandacht 
be steed aan kinder activiteiten. De 
markt wordt ieder jaar georganiseerd 
door ‘Imkersvereniging Helmond e.o.́ . 
De toegang tot de markt is GRATIS.

Wilt u er een ‘dagje uit’ van maken? 
De Natuurmarkt is heel goed te combi
neren met een bezoekje aan een gratis 

concert in het Caratmuziek pavil joen 
(van af 12:00u), de midget golfbaan, het 
die ren park of het gezellige terras van 
Paviljoen de Warande. 
De Natuurmarkt wordt gehouden in en 
rondom de ´Bijenhal´ in stads wandel
park de Warande. (GPSadres is Kluis 
1, 5707 GP Helmond). De ingang tot 
de markt bevindt zich aan de Aarle 
Rixtelseweg.

Een impressie van de natuurmarkt van 
2014 en 2015 vindt u op 
http://www.imkersvereniginghelmond.
nl/natuurmarkt/index.php. Daarop ziet 
u ook de groeiende lijst van activi teiten 
van de imkervereniging en gast deel ne
mers voor de natuurmarkt van dit jaar.
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HENK HUIJSMAN
O P T I E K

Schoolstraat 25
5761 BV  Bakel
Telefoon 0492-343878

Optiek

mode

op z’n

best

Oogmeting

+

Reparaties 

GRATIS

Voor BRILLEN en CONTACTLENZEN
Geopend: dinsdag t/m zaterdag

22-03-2010   10:32:03

Wallsteijndreef 1  5709RT Helmond
0492 847248   06 10499033 

www.skynshuidcoach.nl

Acné, je zult het maar hebben….

Acné of jeugdpuistjes is een vervelende aandoening, maar wist je dat daar best iets aan 
te doen is? De oorzaak (pubertijd, hormonen) is niet te veranderen, maar de gevolgen 
wel. Puistjes geven je een onzeker gevoel en de beschadigingen die de puistjes 
blijvend kunnen veroorzaken krijg je nooit meer weg. Samen zorgen we ervoor dat de 
littekens voorkomen worden en de huid weer mooi en fris wordt. Dat vergt wel wat 
discipline: je komt af en toe bij mij in de salon waar ik je gezicht uitreinig: dit is een 
pijnlijk klusje. Thuis ga je aan de slag met de jeugdlijn van Dermalogica: Clear Start. 
Deze combi zorgt binnen een aantal weken voor een geweldig resultaat. Nieuwsgie-
rig? Bel gerust voor een vrijblijvend advies. Kijk eens op de site naar de voor- en na 
foto’s of vraag eens rond in de wijk: er lopen verschillende jongens en meiden rond die 
al met succes behandeld zijn!
 

Tot ziens in mijn salon!  

Yvonne Tel

Het Mooiste Groen

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

www.tuincentrumdebiezen.nl
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De hobby van … Yvonne Tel
Elke maand vragen we een van de 
mensen achter de advertenties in ons 
wijkmagazine naar hun hobby of vrije
tijdsbesteding. Deze keer opnieuw een 
wijkgenoot: Yvonne Tel van SKYNS 
huidcoach op de Wallsteijndreef.

Spontaan
Het welkom dat Yvonne Tel me heet, 
is hartelijk en spontaan. Ze leidt me 
haar ruime en lichte salon binnen waar 
we met een kopje warme drank aan 
de tafel plaatsnemen. Nadat ik haar 
de bedoeling van ons gesprek heb 
uitgelegd, krijg ik op mijn vraag wat 
haar hobby is zonder omwegen een zeer 
spon taan: “Golfen!” 
De meeste ondernemers hebben het 
moeilijk met aangeven wat hun vrije
tijdsbesteding is maar Yvonne niet! Ze 
houdt de donderdagmiddag en avond 
vrij om de sport, die zij via een van haar 
cliënten leerde kennen, te gaan spelen. 
Het is haar uitlaatklep. De ontspanning 
die haar in staat stelt zich de rest van de 
week op haar cliënten te concentreren.

Die sport met een stok en een balletje
Haar zoon, destijds 10 jaar, had de sport 
ontdekt. “Mama, dat wil ik, die sport 
met een stok en een balletje”, had 
hij haar gezegd, Yvonne dacht dat hij 
hockey bedoelde.
Maar het bleek dus golf. Op de baan 
vroeg de instructeur van haar zoon wie 
de begeleider zou zijn als de jongeman 
kwam spelen. Tja, Yvonne dus… En 
omdat ze er dus toch was nam ze, 
ondanks dat ze over golf dacht als een 

sport voor 65plussers, maar eens een 
lesje. En … verkocht!

Sport of spel?
De charme ligt voor Yvonne in de 
combinatie van sport en spel. “Je hart
slag gaat van hardlopen omhoog, van 
golfen niet”, zo geeft Yvonne aan, “maar 
je bent wel lekker buiten bezig”. En wat 
haar ook erg aanspreekt is dat je er je 
eigen tijdstip voor kunt kiezen én dat 
het ook in het buitenland te spelen is, 
op vakantie bijvoorbeeld. Het is een 
sport die techniek vergt maar het is ook 
een mentaal spelletje: als je over een 
waterhindernis moet en je denkt “als 
de bal maar niet in het water gaat”, gaat 
hij erin. Dat maakt het voor mij juist de 
ideale sport: je moet mentaal sterk zijn.

Huidcoach
Yvonne is huidcoach, niet zomaar een 
schoonheidsspecialiste dus. SKYNS is een 
skincarecenter voor huidverbetering. Ze 
verdiept zich helemaal in de conditie 
van de huid van haar cliënten en het 
waarom van de huidproblemen die zij 
eventueel ervaren. Acnébehandelingen 
is haar specialisme en vele Dierdonkse 
jongeren, en jongeren uit de (wijde) 
omstreken, wisten haar al te vinden om 
hun kenmerkende puberhuid te laten 
behandelen. 
Maar ook de huidjes van andere leef
tijds groepen zijn bij Yvonne letterlijk in 
goede handen. Waxen, minerale make 
up en antiagingbehandeling horen bij 
haar behandelingen. Ze neemt voor 
iedereen de tijd en helpt haar cliënten 

zich helemaal te ontspannen. Ze neemt 
de tijd om een goede behandeling en 
een advies voor thuis te geven. Deze 
combinatie maakt dat veel klanten een 
prachtige huid krijgen in een korte tijd.

Geuren als hobby
Het vergt de nodige concentratie 
om iedereen een gepaste en zeer 
persoonlijk behandeling plus advies 
te geven. Met dezelfde concentratie 
zoekt zij op verzoek een unieke geur 
die volledig bij iemands persoonlijkheid 
past. Een geur die niemand anders 
heeft! Dit komt voort uit een andere 
hobby van Yvonne: ze houdt zelf heel 
erg van geuren maar vooral van geuren 
die je niet in een parfumerie kopen kan. 
Ze houdt van exclusieve geuren van 
kleine parfumhuizen uit o.a. Italië en 
Spanje. Voor een heerlijk parfum dat 
niet iedereen draagt maakt Yvonne met 
wat zij noemt een “leuke geurreis”. 

“Yvonne is er”
Op de golfbaan Stippelberg weten de 
collegaspelers door haar tweede hobby 
dan ook precies wanneer Yvonne in 
het clubhuis aanwezig is. Al voordat ze 
haar zien wordt haar unieke geur daar 
opgemerkt. “Yvonne is er”, wordt er dan 
gezegd.
Een opvallende hobby dus!
En als u ook wilt opvallen: oriënteer u 
maar eens op www.skynshuidcoach.nl
U zult zich vast en zeker net zo snel thuis 
voelen bij Yvonne Tel als ik.

Mirjam van der Pijl
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Zonnebloem Helmond Haverveld 40 jaar
Misschien heeft u het al opgemerkt. Zes keer 
per jaar is er een nieuwe activiteit in Park zicht. 
Deze activiteit heeft alles te maken met de 
afdeling van de Zonnebloem Helmond Haver
veld die dit jaar het 40jarige jubileum viert.

De voorloper van de Zonnebloem afdeling van 
Helmond Haverveld werd dus al 40 jaar geleden 
opgericht. Een feestje waard! En ook aandacht in ons wijkblad 
waard! Deze Zonnebloemafdeling is namelijk ook in Dierdonk 
actief. In onze wijk wonen verschillende mensen die “gast” zijn 
van vrijwilligers van de Zonnebloem. En een bijna even grote 
groep Dier donkers is actief als vrijwilliger bij de Zonnebloem, 
waaronder Agie, Narda, Tineke en Mieke. Sommige van hen 
brengen hun “gasten” regelmatig een bezoekje.

De Zonnebloem is een landelijke or ga nisatie die via 
vrijwilligers in plaatselijke (wijk)afdelingen mensen met een 
fysie ke beperking gezelligheid wil bieden tijdens een leuke 
middag of een (half) dagje uit, een praatje bij een kopje koffie, 
een middagje “stad-ten” en wil helpen een bezoekje aan 
bioscoop of museum te brengen. En u kent de Zonnebloem 
vast ook wel van de boot reizen mét verzorging die zij op hun 
eigen boot aanbieden.

In Helmond Noord ontstond het 40 jaar geleden zo: In de 
Paulusparochie was door een aantal dames tezamen met 
pater Daan de Paulus sociëteit op ge richt. ”Behoeftige” 
mensen kon den in een parochiezaaltje meedoen met ge-
zel lige, nuttige en kerkelijke activi tei ten. Met name voor de 
zieken was veel aan dacht.
Een van de nog steeds actieve vrij wil ligsters, Mieke Kolenberg, 
werd zo’n 35 jaar geleden benaderd om mee te doen. Het was 
aanvankelijk een katho lieke organisatie, evenals de door de 
KRO (Katholieke Radio Omroep, nu samen werkend met de 
NCRV) opgerichte Zonnebloem.
Die Zonnebloem had eenzelfde doel als de Paulus sociëteit 
maar bood, door zijn landelijk netwerk én de (boot)reizen, 
meer mogelijkheden. De Paulus sociëteit sloot zich daarom bij 
de Zonnebloem aan.

Uitgangspunt van de Zonnebloem was en is, dat er geen 
lidmaatschap bestaat, en dus ook geen contributie , maar dat 
gebruikers van faciliteiten wel hun eigen onkosten betalen. 
Met landelijke acties zoals de Zonnebloemloterij wordt geld 
ingezameld om extra’s te doen en de boot te onderhouden. 
Ook ontvangt de Zonnebloem giften en legaten. Misverstand 
daarbij is vaak dat het geld dat wordt betaald voor de loten 
of de gift of het legaat naar de plaatselijke afdeling gaat. Die 
afdeling krijgt maar een klein deel daarvan. En hoe meer 
geld er binnen een afdeling wordt opgehaald, hoe meer het 
Nationaal Bureau afdraagt aan de betreffende afdeling. U 
begrijpt dat rijke wijken zo rijke afdelingen opleveren, maar 
in een wijk waar men het niet breed heeft… En juist daar 
is meestal de meeste behoefte aan een verzetje zoals de 
Zonnebloem dat kan bieden.
De voormalige Paulus sociëteit hoorde bij die laatste 
categorie en tot twee keer toe trof deze Zonnebloemafdeling 

het noodlot om al het zuur verzamelde geld kwijt te raken 
bij diefstal. Om toch activiteitenmiddagen te kun nen blijven 
organiseren werd Ouderen werk Haverveld opgericht. Deze 
vrijwil li gers organisatie is veelal werkend met dezelfde vrij  wil-
li gers als bij de Zonne bloem. Bij Ouderenwerk Haver veld zijn  
alle ouderen welkom! Ouderenwerk Haver veld  organiseert 
zes keer per jaar een gezellige middag voor ouderen, die be-
hoefte hebben aan een gezellig samenzijn. Deze organisatie 
kent wél lidmaatschappen. Voor € 12,50 per jaar bent u lid. 
Bent u lid en bezoekt u een activiteitenmiddag dan betaald u 
€ 4,00 per persoon voor de onkosten. Dan zijn de drankjes en 
de hapjes verder gratis!

Optredens van muziekgezelschappen en koren, kletsers op 
een carnavalsmiddag, een middagje kienen, bekende zange-
res sen als Marie-Christien en Jeanne Verbeek, een bezoekje 
aan het  EDAH- of het Jan Vissermuseum of een dagje naar het 
“Zonnebloemhuis” de Mariahoeve in Leende zijn voorbeelden 
van de invul ling van de activiteitenmiddagen. En natuurlijk de 
kerstbijeenkomst waarbij al tijd voor een bijzondere maaltijd 
wordt gezorgd.
Na de sluiting van wijkhuis de Terp in Helmond Noord 
ver huisde Ouderenwerk Haverveld met hun activiteiten-
middagen naar Parkzicht in Dierdonk. Niet voor niets want 
ook Dierdonk hoort al vanaf de eerste bouw bij deze afdeling. 
Voor de vaste bezoekers was dat even slikken, afscheid ne-
men van Wout, Rita en Geertje,  maar al meteen na het 
eerste bezoekje was iedereen erg blij met de nieuwe locatie. 
De hartelijkheid waarmee men in Parkzicht wordt ontvangen 
en de mogelijkheden die geboden worden bevallen bij de 
vrijwilligers én de bezoekers erg goed.
Maar naast het organiseren van de activiteitenmiddagen 
doen de vrijwilligers van Ouderenwerk Haverveld dus ook 
nog allemaal het werk van de Zonnebloem: het bezoeken 
van mensen met een beperking, Ze komen daarbij aan huis 
bij wat genoemd worden hun “gasten”. Gasten worden 
ook altijd persoonlijk en dus thuis uitgenodigd voor de 
activiteitenmiddagen. De vrijwilligers hechten daar zeer aan, 
het persoonlijke contact!

Heeft u ook belangstelling voor het werk van de Zonnebloem/
Ouderenwerk Haverveld? Wilt u bezoek ontvangen, meedoen 
met de activiteitenmiddagen? Of wilt u als vrijwilliger zich 
inzetten voor de doelgroep? U bent van harte welkom! 
U kunt contact opnemen met het secretariaat: Ine van 
Lieshout, 0492-512856/0636187348

Mirjam van der Pijl
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Bijeenkomst Bakelse Bossen 19-04-2016
De bijeenkomst was aangevraagd door werkgroep Rijpelberg. 
Zij kregen vragen van uit de wijk of er in het Bakels Bos iets 
georganiseerd kan worden ivm. het hondenbeleid.

Op dit moment wordt er in het Bakels Bos door de stadswacht 
gecontroleerd op loslopende honden.In het bos geldt 
aanlijnplicht voor honden en als een hond losloopt kan het 
baasje een boete van € 90,- krijgen.

Op de bijeenkomst waren aanwezig afgevaardigden van 
de gemeente Helmond,belangengroep Rijpelberg,wijkraad 
Dierdonk,hondenwerkgroep Dierdonk en bewoners van 
Rijpelberg, Helmond Oost en Dierdonk.

De gemeente Helmond wil samen met de WOB bekijken of de 
aanlijnplicht voor de honden in het Bakelse Bos blijft of dat 
er gebieden komen in het bos waar honden mogen loslopen.
Er wordt ook bekeken of er in drukkere perioden ( zondag 
ochtend als er veel mountainbikers zijn) de honden moeten 
worden aangelijnd en in rustige perioden de honden los 
mogen lopen.

Er wordt ook bekeken of de ATB-route evt. verlegd kan 
worden om conflicten met wandelaars te voorkomen.En er 
wordt bekeken  of er een mogelijkheid is om honden in de 
Berkendonkse plas te laten zwemmen bijvoorbeeld buiten het 
seizoen of een eigen plek voor de honden..

Binnenkort komt er een vervolgbijeenkomst met hopelijk de 
afgevaardigden van de WOB en de stadswacht erbij en we 
gaan dan bekijken of er een betere situatie voor wandelaars, 
mountainbikers en hondenbezitters kan worde geceeerd.
Hierover zullen wij u weer berichten.

Hondenwerkgroep “Hart voor honden Dierdonk”

Midzomeravondwandeling met hond

Op de lange zomeravond dinsdag 28 juni, 
organiseert hondenwerkgroep 
“Hart voor honden Dierdonk”

Een avondwandeling.

We starten om 19.30 Uur vanaf parkzicht en we 
sluiten de avond af in Parkzicht met een drankje.

Inschrijven: met hoeveel personen en hoeveel honden  
kan op: hartvoorhonden_dierdonk@hotmail.com
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Onbeperkt kleine gerechtjes.
Elke vrijdag v.a. 18u. 
Voor maar €27,50 p.p.

HOTEL RESTAURANT 
NEDERHEIDE

www.nederheide.nl
Tel. 0492 - 82 00 80

Kaak 11, Milheeze

   
                        
   

GGGeeennniiieeettteeennn   

mmmeeettt   eeeeeennn   GGGooouuudddeeennn   rrraaannndddjjjeee   bbbiiijjj:::   

GGGaaasssttteeerrriiijjj,,,   DDDeee   GGGooouuudddeeennn   LLLeeeeeeuuuwww   iiinnn   BBBaaakkkeeelll   
 

  

 
  

Weet u het al

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

 

 
  KLAAR TERWIJL U WACHT

 
EXTRA SLEUTEL

ook autosleutels met

startonderbreker

VAN TIEL
BAKEL

TO T  Z I E N S
 I N

B A K E L!!

Voor uw frietwagen-catering 
op locatie 

Johan Slegers

info@johanslegers.nl
Tel. 06 537 604 75

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
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Stichting Draaiorgels Helmond

ANBI status voor de Stichting Draaiorgels 
Helmond vanaf 1 januari 2015
Een ANBl-status wordt op aanvraag door de belastingdienst 
toege kend aan organisaties die  een goed doel dienen. Deze 
organisaties mogen geen winst maken en  moeten voldoen  
aan  eisen van integriteit. Voor donateurs is deze status 
aantrekkelijk omdat de donatie mag worden afgetrokken 
van de inkomstenbelasting. 
Voor organisaties met de 
Culturele ANBI-status geld 
zelfs dat men 125% van 
het gedoneerde bedrag af 
mag trekken. De Stichting 
Draaiorgels Helmond valt  
onder de laatst genoemde 
status.

Zondag 5 juni van 13.00 tot 16.30 uur nostalgische 
dansmiddag .
In Mei zijn de Carat concerten weer begonnen op de 
zondagmiddag. Reden voor ons om het voor wat betreft 
concerten rustig aan te doen. Om niet helemaal zonder 
aanvullende activiteiten te zitten tijdens deze periode hebben 
we weer een aantal nostalgische dansmiddagen vastgelegd in 

het programma. De eerste zal zijn op zondag 5 juni van 13.00 
tot 16.30. De voetjes kunnen van de vloer op de klanken 
van de “goude oude” van DJ Gerrit en ook onze dans- en 
kermisorgels zullen aansporen om zich op de dansvloer te 
begeven. De entree is gratis

Donderdag 9 juni van 19.00 tot 16.30 uur Kunst en Curiosa 
Op deze avond zal het, met in de achtergrond onze 
historische  draaiorgels, in de Gaviolizaal mogelijk zijn om 
waardevolle voorwerpen te laten taxeren zoals schilderijen, 
werken op papier, zilver, munten, juwelen en antieke (kleine) 
voorwerpen. De aanwezige taxateurs vertellen u wat de 
waarde is van uw antieke voorwerp en wat de achtergronden 
en historie daarvan zijn van oude en antieke voorwerpen 
uw schilderij of andere oude/antieke voorwerpen waarvan 
u misschien de herkomst niet (eens) meer weet. Er zullen 2 
taxateurs aanwezig zijn. De organisatie van deze avond is in 
handen van de PVGE Helmond. Entree is 
€ 7,50 voor 3 stuks. info helmond.pvge.nl 

Zaterdag 25 juni van 20.00 tot 23.00 uur, onder voorbehoud,
Nog even lachen voor we met vakantie gaan.
Momenteel zijn we nog druk bezig met de organisatie, maar 
hebben deze avond nog niet geheel rond. Of deze doorgaat, 
kunt u lezen op onze website en of facebookpagina.

Gratis Toegang
De entree tijdens de openingstijden gratis, echter vragen 
wij wel een donatie achter te laten in onze orgelpijp. De 
Gaviolizaal is te vinden aan de Torenstraat 36a te Helmond 
(tegenover AlbertHeijn XL) Open op Za en Zo 13.00 -17.00 uur 
en op afspraak. Zie ook: www.draaiorgelshelmond.nl info: 
info@draaiorgelshelmond.nl   of bezoek ons ook op facebook:
https://www.facebook.com/draaiorgelshelmond?ref=hl
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Waarom lid worden van de wijkvereniging?
Op dit moment zijn ruim 400 gezinnen 
lid van Wijkvereniging Dierdonk. Dit is 
een mooi aantal maar waarom zou u 
niet ook lid worden?  De Wijkvereniging 
initieert en steunt een groot aantal 
activiteiten in onze mooie wijk. 
Een greep uit de activiteiten:

 ▪ De Jeugddisco voor onze jongere 
wijkbewoners.

 ▪ Moet Niks, de vereniging voor de 
oudere wijkbewoners die regelmatig 
uitstapjes organiseert en ook de 
oudere wijkbewoners bij spijkert mid
dels de Computerclub

 ▪ De Knutselclub voor de creatieve 
jonge Dierdonkers

 ▪ Toneelgroep Maskerade, die in 2016 
acht prachtige opvoeringen verzorgd 
van ‘De zere neus van Bergerac’. 

 ▪ Didoko, het koor dat in 2014 alweer 10 
jaar bestond

 ▪ Countryline dance, “The Silver Valley 
Countryline Dancers” dansen voor het 
twaalfde jaar in Parkzicht. 

 ▪ Voortuinenwedstrijd
 ▪ Dartteam Parkzicht ‘07
 ▪ Fotoclub Fotodier
 ▪ Kunst in Dierdonk (KiD)
 ▪ Creativiteitsworkshops
 ▪ Hondenwinterwandeling
 ▪ Tafeltennis

De wijkvereniging steunt ook de Stich
ting Dierdonk Dagen die elk jaar Dier
donk laat bruisen
Het lidmaatschapsgeld wordt gebruikt 
om deze activiteiten te behouden en 
om nieuwe initiatieven te kunnen steu
nen. Een belangrijke informatiebron is 

het wijkblad Gazet dat tevens onder de 
wijkvereniging valt. Ook via de website 
www.dierdonk.eu en de wijkinforma
tieborden proberen we iedereen op de 
hoogte te brengen en houden van de 
activiteiten in de wijk.

Korting
Lid worden kan ook voor u een financi
eel voordeel opleveren. Deelname aan 
bovengenoemde activiteiten kost na
melijk soms geld. Leden van de wijkver
eniging betalen dan minder. De korting 
kan oplopen tot wel € 10,00 terwijl het 
lidmaatschap voor een heel jaar voor 
het hele gezin slechts € 13,50 kost. De 
kortingen gelden bij de knutselclub, to
neelgroep, koor, fotoclub, creativiteits
workshops en tafeltennis.
Ook deelt de wijkvereniging gratis con-
sumptie bonnen uit aan de leden tijdens 
feestavonden in Parkzicht en tijdens 
de feestavond van de Dierdonk Dagen
Regelmatig geven we gratis kaarten weg 
voor bijvoorbeeld de zittingsavond van 
de Rampetampers en een voorstelling 
van Maskerade.

Word lid
Bent u enthousiast geworden en wilt 
u lid worden, knip dan de bon uit en 
lever die in of geef u op via de website 
www.dierdonk.nl. Alvast hartelijk dank 
daarvoor.      Bestuur van Wijkvereniging 

Met dit formulier kunt u lid worden van de wijkvereniging.
o Ik wens lid te worden van Wijkvereniging Dierdonk
o Ik wil meedoen als vrijwilliger bij activiteit ...................................
o Ik mag gebeld worden als er assistentie nodig is
Familienaam: .........................................................................
Adres:  .........................................................................
Postcode: ....................................................
Tel.: 0492 - ....................................................
Gezinssamenstelling
voorletters roepnaam geboortedatum m/v achternaam 

Ik wil wel / geen vermelding in de Gazet (doorhalen wat niet gewenst is)

Datum:   ............................  Handtekening:  ......................................................
De contributie bedraagt € 13,50,= per gezin resp. € 6,75 voor een alleenwonende 
per jaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. De contributie 
wordt bij aanmelding per 3 maanden berekend naar rato resterende 
verenigingsjaar. 
Voor de betaling ontvangt u een acceptgiro.
Opzegging 4 weken voor einde verenigingsjaar.
Inleveradres: ledenadministratie: Zevenstersingel 9 - 5709 PM Helmond
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Nieuws van onze wijkagent: 

Voorkom inbraak, verdachte situaties 
melden!
Een vreemd figuur die bij huizen naar 
binnen loert. Een onbekend voertuig 
dat al enige tijd in de straat stilstaat. Of 
activiteiten bij een huis waarvan u weet 
dat de bewoners op vakantie zijn? U, als 
bewoner, weet het beste wanneer er 
iets niet pluis is in uw buurt. Door alert 
en waakzaam te zijn, kunt u een bijdrage 
leveren aan de veiligheid in uw buurt.
De afgelopen tijd werd er veelvuldig 
melding gedaan van ver dachte situaties 
in Dierdonk.

En er zijn succesjes!
Zo meldt op 19 april rond 22:45u een 
bewoonster van de Coendersberglaan 
dat er al een geruime tijd een auto bij 
haar voor in de straat staat met een 
man erin. De alerte bewoonster ver
trouwd het niet en belt de politie.  De 
politie treft de auto en de man aan en 
na een onderzoek in zijn auto wordt 
de man, een 39jarige man uit Heerlen 
aangehouden voor het in het bezit heb
ben van inbrekerswerktuig.
Even voordien, rond 18:30 u die avond, 
deed een bewoner van de Dierdonklaan 
melding van een verdachte situatie bij 
hen in de straat. In de straat zou een 
vreemde man lopen die de woningen 
aan het filmen was. Door de politie 
werd deze man niet meer aangetroffen 
in de straat of elders in de wijk. Mogelijk 
gaat het hierbij om dezelfde man.

Wijkbewoner verjaagt mogelijke inbre
kers
Een bewoner van een huis aan de 
Krom me Geer heeft zaterdag 23 april 
in de middag een mogelijke inbreker 
betrapt bij zijn woning. Gerommel bij de 
garagedeur trok de aandacht van deze 
bewoner, waarna hij buiten een kijkje 
nam. Daar zag de man een onbekende 
jongeman lopen die zich verdacht ge
droeg. De melder zag vervolgens de 
jongeman op de Dierdonklaan instappen 
in een grijze Seat met Duits kenteken.  
Hij noteerde het kenteken en volgde 
in zijn eigen auto de grijze Seat toen 
deze de wijk uitreed richting Gemert.  
Na een tijdje waren de mannen de 

‘achtervolging’  beu en stopte de auto. 
De bijrijder sprak vervolgens de melder 
aan die eveneens gestopt was aan met 
de woorden: ’lass uns mit ruhe’. 
Na aanleiding van het genoteerde ken
teken bleek dat hetzelfde voertuig be
trok ken is geweest bij een inbraak in 
een woning in Mill. Een pluim dus voor 
de ze waakzame bewoner.
Dezelfde man heeft ver
moe de lijk eer der die 
mid dag in de achter
tuin bij een woning aan 
de Holter berg ge staan. 
Toen hij daar betrapt 
werd door de bewoner 
vroeg hij of hij zijn lege 
plastic drink flesje mocht 
vullen met water.

Veel meldingen verdachte situaties
In de afgelopen weken heeft de politie 8 
meldingen binnengekregen van mensen 
die iets hebben gezien dat ze niet ver

trouwen. Dit soort meldingen zijn erg 
belangrijk voor de politie. Er zijn 24 uur 
per dag agenten op straat, maar die 
kunnen niet overal tegelijk zijn. Daarom 
roept de politie op om altijd alert te zijn 
op verdachte situaties, in de meeste 
gevallen zullen agenten poolshoogte 
gaan nemen als u het niet vertrouwt. 
U kent uw eigen buurt het beste en ziet 
meteen als er iets niet klopt. Ziet u iets 
gebeuren dat verdacht is? Bel 112!

Wijk gerelateerd politienieuws  
1 april t/m 14 mei)

Diefstal fiets vanaf Dierdonkpark nabij 
Albert Heijn
Op vrijdag 8 april ging de eigenaar van 
een fiets van het merk Gazelle bood
schappen doen bij de AH in Dierdonk. 
Toen hij weer buiten kwam was de fiets 
gestolen. Dit moet gebeurd zijn tussen 
17:00 en 17:30u.
Preventietip: veel dieven specialiseren 
zich in 1 of enkele typen slot(en). Ge
bruik daarom 2 of meer verschillende 
sloten. Dit werkt vertragend en schrikt 
dus af. Zorg dus 
naast het vaak 
stan daard 
ge mon  teer de 
ring slot voor 
een hangslot 
of beugelslot.

Uw wijkagent:
francisca.kamphuis@politie.nl 

Diefstal uit caravan
Vanuit een caravan die geparkeerd 
stond op de oprit bij een woning aan de  
Schovenhorstweide werden in de nacht 
van zaterdag 16 op zondag 17 april 
meerdere spullen gestolen. De deur 
van de caravan is hierbij opengebroken. 
O.a. de koelkast, campingstoelen en 
keukengerei werd meegenomen door 
de dieven uit de caravan.

Doos wijn gestolen
In de nacht van woensdag 27 april 
werd er ingebroken in een bestelbus 
aan de Middachtendreef. De bus 
stond geparkeerd op de oprit. De 
autoruit werd ingeslagen en vanuit de 
laadruimte van de bus werd een doos 
wijn gestolen. 

BMW vanaf oprit gestolen
Diezelfde nacht, 27 april, werd vanaf 
de Boekesteynlaan een BMW gestolen. 
De auto werd weggehaald vanaf de 
oprit. In de vroege ochtend werd door 
een passant de auto elders in de wijk 
aan getroffen met een afgebroken ver
snellingspook en een ingeslagen rechter 
achterruit.

Autoruit ingeslagen op de Sprengen
berg weide
Tussen maandag 2 en dinsdag 3 mei is 
de linkerachterruit van een Mercedes 
ingeslagen die geparkeerd stond op de 
Sprengenbergweide. Uit de auto is niets 
gestolen.

Tot slot burenoverlast
We zijn met z’n alleen weer meer en 
vaker buiten. Hou rekening met je 

omgeving maar accepteer 
ook dat er soms wat meer 
geluid is.

Uw wijkagent, 
Francisca Kamphuis
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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, do, vr  19.00 u 
  en di, do 9.00 u
Pastoraal team: 
pastoor drs. E.C. Seidel   (477255 pastoorseidel@live.nl 
pastor W. Koopmans      (477255  pastorkoopmans@live.nl 
diaken 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)

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

Robustelly-orgel weer klaar voor de toekomst
Na ruim een half jaar in de steigers te hebben gestaan, is het 
Robustelly orgel van onze St. Lambertuskerk weer klaar voor 
de toekomst. De firma Verschueren heeft hard gewerkt om 
het orgel weer optimaal te laten klinken. De drie klavieren 
en het pedaal-klavier zijn, evenals de gehele mechaniek weer 
in een perfecte staat gebracht. Alle pijpen gereinigd en daar 
waar nodig gerepareerd, de windladen zijn weer winddicht en 
het orgel is weer opnieuw geïntoneerd: het instrument klinkt 
nog mooier dan het voor die tijd al deed.
Het Robustelly-orgel is klaar voor de toekomst en zal het 
visitekaartje zijn van de parochie en de stad: het unieke 
orgel behoort zeker tot de top-tien van historische orgels in 
Nederland.
Het orgel, de fantastische akoestiek van de St, Lambertuskerk, 
de atmosfeer, zomaar bij ons, in Helmond. 
Dus: kom luisteren! 

Viering heringebruikname op zondag 29 mei
Ik wil u van harte uitnodigen om op zondag 29 mei a.s. samen 
met mij de heringebruikname mee te vieren en te beleven:
Om 11.00 uur is er een speciale viering waarbij het orgel een 
prominente plaats zal krijgen,  en 
Het feestelijke inspelings-concert begint om 19.30 uur. 

Uiteraard, toegang vrij.

Bovendien: kom eens luisteren bij één van de volgende 
concerten of marktbespelingen. 
De brochure met concert-informatie ligt in de kerken van de 
parochie en ik wil u die graag onder uw aandacht brengen, 
of kijk via robustelly-society-helmond.com voor meer 
informatie.

Graag tot ziens op 29 mei of bij de andere concerten en/of 
bespelingen.

Jan van de Laar, 
organist St. Lambertuskerk/Stadsorganist Helmond

Tentoonstellingsseizoen Lambertuskerk 2016
Het kerkwachtersgilde in de Lambertuskerk is elk jaar 
actief om de rondleidingen in de kerk op woensdag- en 
zaterdagmiddagen een succes te maken. De gastvrouwen 
en –heren staan samen klaar om alle bezoekers (soms van 
heinde en ver) te ontvangen en vol trots te vertellen over het 
prachtige gebouw. Dit jaar is uiteraard het restauratiewerk 
aan beelden en altaren een blikvanger, en het gerestaureerde 
orgel zal vaak bespeeld worden. De doeken uit de voormalige 
H. Hartkerk worden opgehangen achteraan in de kerk en 
extra uitgelicht.

Maar ook zal er dit jaar een nieuwe tentoonstelling worden 
opgebouwd. Met behulp van het Museum voor Religieuze 
Kunst in Uden, en historische archieven, zal er een thema-
expositie worden opgebouwd rond de Clarissen. De 
zusters die in Helmond aan de Molenstraat zaten (naast de 
begraafplaats, zie foto) en waarvan het hoogaltaar dagelijks 
in de Jozefkerk wordt gebruikt, hadden nog veel meer 
spulletjes en fotomateriaal. Van ons Helmondse klooster, en 
de kloosters in Tilburg en Megen, wordt deze zomer en najaar 
een expositie ingericht. Komt dat zien! 
Welkom ook dit seizoen in onze Lambertuskerk, van 1 mei 
tot 1 oktober! 
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Protestantse Gemeente Helmond

De Bethlehemkerk vindt u aan de 
Sperwerstraat 2 te Helmond. Daar is 
ook ‘t Trefpunt en de jeugdsoos.
Ook het kerkelijke bureau is hier 
gevestigd. Het telefoonnummer is 
539470. Elke zondag om 10.00 uur 
heeft u gelegenheid om in de kerk 
andere gemeenteleden te ontmoeten. 
Voor de basis schoolleeftijd is er een 
kindernevendienst.

In de wijken zijn enkele gemeenteleden 
aanspreekpunt voor vragen en 
activiteiten. Voor Dierdonk bestaat het 
wijkteam uit:

Ds. Corine Beeuwkes – van Ede
 Speelweide 44, Bakel,
	 	 (	085-7604455
Hilgert Bos
 Berkenheuveldreef 22 (	528741
Joke van der Vange
 Arcenlaan 10	 (	559372
Cathy Erbrink
 Berkenheuveldreef 5 (	558281
Fien van Duren, diaken
 Ockenburghpark 78 (	514120
Pieter Flach   kerkelijk werker 
 (ma en donderdag) (	040-2842052

Kijk voor meer informatie op de site van 
de Bethlehemkerk: 
www.bethlehemkerk-helmond.nl

Bosdag 2016
Door: Sanne Kee, namens het Keetcafé

Beste allemaal,
De bosdag van dit jaar zal gaan 
plaatsvinden op zaterdag 9 juli vanaf 
13.30 uur!
Het wordt een dag vol leuke binnen- en 
buitenactiviteiten voor kinderen in de 
leeftijd tussen 4 en 18 jaar.
Om deze dag nog leuker te maken 
mogen de kinderen, als ze dat willen, 
ook een vriendje of vriendinnetje mee-
nemen!
We beginnen met een spelmiddag voor 
alle leeftijden en zullen gezamenlijk in 
de kerk blijven eten, waarna de jongste 
groep (t.m. groep 4) richting huis gaat. 
Daarna wordt er met de kinderen vanaf 
groep 5 een bosspel gespeeld.

Als deze middelste groep (t/m groep 
8) naar huis is dan zal het avondspel 
beginnen met de oudste groep (t/m 18 
jaar). Deze groep zal vervolgens in het 
Valkennest blijven overnachten en de 
volgende ochtend gezamenlijk ontbijten 
en de kerkdienst bezoeken.

Dus zet zaterdag 9 juli alvast in je 
agenda, dit wil je namelijk niet missen! 
In het volgende perspectief zal alle 
informatie gegeven worden voor wat 
betreft de aanmeldingen. 
Mochten er op dit moment toch nog 
vragen zijn laat dit dan even weten aan 
Sanne Kee ( of 06 19718640).

Opbrengst postzegel- en 
kaartenactie in 2015: €23.996,-
!
Ook in 2015 zijn er weer dozen vol 
postzegels en ansicht- en geboorte-
kaarten ingezameld in plaatselijke ge-
meen ten. Vrijwilligers hebben alles 
ver voerd, uitgezocht en gesorteerd om 
het materiaal uiteindelijk te kunnen 
verkopen op beurzen voor verzamelaars 
en aan handelaren. De totale opbrengst 
in 2015 is € 23.996,-. 
De opbrengst is het meest waardevol 
en zichtbaar in levens van mensen die 
wereldwijd en dichtbij ondersteund 
worden door het werk van Kerk in Actie 
en de GZB. Zo kan Li uit China naar 
school, kan Kwazi uit Afrika aan het werk 
en kan Itje naailes geven aan vrouwen in 
Papoea. Namens hen, hartelijk dank!

Taakgroep Kerk in de Wereld

Nieuwsblad voor Dierdonk42

Pag 42 - (06) Kerknieuws protestant.indd   42 22-5-2016   13:11:08



Gazet juni 2016 43

Pag 43 - maskerade.indd   43 20-5-2016   14:29:44



Alwin Greefkes - RMT

06-54790222

0492-549055   |   helmond@woonplezier.nl   |   www.woonplezier.nl

Uw wijkspecialist:



Heeft u de woning? Wij hebben de kopers!

Afgelopen maand was wederom ontzettend succesvol! 

Door onze unieke verkoopaanpak, ons grote relatienetwerk maar 
vooral door onze pro-actieve verkoopbenadering zijn we er weer in 
geslaagd een aantal woningen in Dierdonk te verkopen (zelfs een 
aantal voordat ze op Funda stonden!)! 

Bent u ook voornemens uw woning te verkopen? Informeer naar onze 
interessante condities bij verkoop! 

Maak vrijblijvend een afspraak.

Singravendreef 17, Helmond
€ 314.500,- k.k.

VERKOCHT

de Kromme Geer 78, Helmond
€ 369.000,- k.k.

VERKOCHT

de Kromme Geer 93, Helmond
€ 309.000,- k.k.

VERKOCHT

Schovenhorstweide 32, Helmond
€ 289.000,- k.k.

VERKOCHT

Wildenborchlaan 6, Helmond
€ 255.000,- k.k.

VERKOCHT

de Lage Geer 2, Helmond
€ 259.000,- k.k.

VERKOCHT

begint bij Broeckx-Praasterink Makelaars
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