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Telefoonnummers
Alg. Politienummer
(0900-8844
Wijkagent M.Beckschebe (0900-8844
mail: maizie.beckschebe.@politie.nl
Basisschool Dierdonk
(512021
Dierenambulance
(513971
Gemeente (Meldingen)
(140492
Kruiswerk Peelland
(0900 8998636
Parochie H.Lambertus
(522109
Wijkopzichter Theo van Lieshout
mail: stadswacht@Helmond.nl
Opbouwwerker LEVgroep (06 14871295
Ziekenhuis Elkerliek
(595555
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Waterleliesingel 16
(522016
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Centrale Huisartsen Post
(alleen spoed)
(0900 - 8861
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Huisartsen praktijk Dierdonk
F.A.T.C. van Vijfeijken,
(514121
M.H.W. Strijbos
(558732
Spreekuur op afspraak
Waterleliesingel 20, 5709 PD Helmond
www.huisartsenpraktijkdierdonk.nl
Tandarts Dhr. R.J. van Hagen,
Coendersberglaan 42 5709 MA Helmond
Behandeling op afspraak
(556156
www.tandartsvanhagen.nl
Tandarts Mw. H. Jeurgens-Schoolen
Waterleliesingel 22
5709 PD Helmond
Behandeling op afspraak
(510410
Praktijk voor Fysiotherapie,
Manuele en Kinderfysiotherapie
Waterleliesingel 18
5709 PD Helmond
Behandeling op afspraak
(512723
dagelijks van 8.00 - 18.00 uur

Verloskundige praktijk “de Uiver”
Waterleliesingel 18 5709 PD Helmond,
Spreekuur: Di ochtend, namiddag, avond
Do ochtend,
In overleg andere dagen mogelijk
Afspraken: 9:00-14:00
(518551
www.verloskundigendeuiver.nl
Logopediepraktijk Dierdonk (558360
logopedie.brouwhuis.dierdonk@gmail.com
Peuterspeelzaal Hummeldonk
(088-2088726
Moeders-voor-moeders
Sandra Rondeel
(514911
Kinderopvang ZieJeZo
Zwanebloemsingel 54 (06 4344 3137
Kinderdagverblijf De Bereboot
Oude Dierdonk 1
(475009
Spring Kinderopvang
met een voorsprong
(088 2088200
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Een nieuw begin, het midden en het einde
Nog niet zolang geleden zijn we begonnen met de column “kent u deze Dierdonker”. Door blijde omstandigheden zult u
die deze maand moeten missen. Onze
columniste en redactielid Maartje heeft
een “nieuw” begin gemaakt en het leven
geschonken aan een zoon genaamd Maurits. Moeder en kind maken het goed,
evenals de vader en zijn broertje Floris.
Wij feliciteren ze van harte.
Wat we al voor de 2e maand missen is
de rubriek van onze wijkagente. Bij de
reminder kregen wij het volgende automatisch antwoord, “In verband met een
blessure ben ik niet aanwezig ... Mails en
terug bel verzoeken worden niet beantwoord. Bij dringende vragen kunt u bellen
met 0900-8844.” Wij wensen haar van
harte beterschap en dat ze maar snel
weer kan beginnen.
Ja en dan begin van de maand hebben we
Pasen en het eind van de maand Koningsdag. Voor ons dan de vraag welke thema
zullen we hanteren bij de kinderrubriek,
maar ook voor de voorpagina. We hebben bij de voorpagina gekozen voor het
begin van het voorjaar. Ziet u daar de
bijtjes ook al weer driftig aan het werk?
Wat u niet leest in de Gazet – behalve dan
in dit voorwoord – is dat op eind maart,
paaszaterdag de 31e,, er voor kinderen in
de leeftijd van 4 t/m 10 jaar Paasknutselen wordt georganiseerd in Parkzicht.
Misschien is daarvoor deze Gazet nog net
op tijd, maar misschien ook al te laat.

En aan alles komt een einde, zo hebben
we deze maand weer afscheid genomen
van enkele trouwe adverteerders maar
ook van adverteerders die het na een jaar
voldoende vonden. Zegt u wel eens als u
bij een van onze adverteerders in de zaak
komt dat u de advertentie gezien heeft in
de Gazet. Nee? Mag ik u dan vragen om
dat wel te doen, het geeft ze een bevestiging, dat hun boodschap aankomt. Advertenties zijn de belangrijkste bron van
inkomsten om dit blad 10 keer per jaar
bij u te kunnen laten bezorgen. Wist u
trouwens dat we 2 adverteerders hebben
die van af de eerste Gazet al adverteren?
Een einde komt er ook voor enkele van
onze politieke columnisten, dit omdat ze
niet meer terug komen in de gemeenteraad. Jan van Aert blijft natuurlijk maar nu
met een nieuw begin als raadslid van 50+.
Verder eindigen na 27 april de binnen
concerten in de Gaviolizaal, maar begint
op 6 mei het concertseizoen weer bij
CARAT in de Warande.
Wat is nu het midden vraagt u zich af,
wel bijna midden in deze maand begint
alweer de mei vakantie, en dat zal voor
velen weer de tijd zijn om de caravan van
stal of de tent van de zolder te halen, of
zelfs met het vliegtuig te vertrekken.
Tot zover.
Ik eindig met u weer veel leesplezier te
wensen en voor de kinderen ook veel
puzzelplezier met deze uitgave van de
Gazet

De verkiezingen zijn voorbij, maar toch
mag u weer stemmen, tenminste als u
lid bent van der Rabobank. Vanaf bijna
begin april, (de 5e) tot eind april (de 30e)
mag u weer 5 stemmen uitbrengen op uw
favoriete stichting of vereniging tijdens
de Raboclubkascampagne. Uw stichting
of vereniging is u dankbaar voor uw stem,
want elke stem betekend weer een stukje
welkome financiën.
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UW BADKAMER EN CV SPECIALIST
De nieuwe tuinplanten zijn binnen

Wij helpen u graag!
Uw installateur voor:
CV ketels en onderhoud Complete Badkamers

7 minuten van Dierdonk!

Stadsverwarming

Radiatoren

Vloerverwarming

Sanitair en Tegels

Horstlandenpark 4 5709 MB Helmond
0492-386100 info@josvanheugten.nl
www.tuincentrumdebiezen.nl

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

~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……

Slijterij
Luc’s Wines & Drinks
Luc van der Horst
Mierloseweg 14
5707 AM HELMOND

3,5 meter: €.35 / 4,5 meter: €.45

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

Tenten, Statafels, Tafels, Stoelen, Barkrukken, Verlicht ng, Bestek, Serviesgoed, Glaswerk, Manden,
Warmhoud, Rode Lopers, Afzetpaaltjes/-Koorden, Marktkramen, Opblaasbare Abrahams & Sarah's,
Springkussens, Skytubes, Serveerschalen, Verwarming, Decorat e, Verkoop, Koffie & Thee etc. etc.

0492 26 46 56
06 448 347 12
www.lucswinesendrinks.nl

KLEDINGREPARATIE
Ger van Hout
Gediplomeerd
coupeuse/costumière
Nieuwveld 88 Helmond
tel. 0492-533074
mob. 06-22773192
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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 geplaatst. De redactie is niet verantwoordelijk voor eventuele tekst- en zetfouten.
Redactionele kopij in MsWord, bij voorkeur in platte tekst !! en Afbeeldingen,
logo’s, etc. apart meeleveren in een zo
hoog mogelijke kwaliteit !!
Jaarkalender zie www.dierdonkgazet.nl
Advertenties en Kopij voor de volgende
uitgave inleveren uiterlijk:
13 april.
Volgende verschijningsdatum vanaf:
28 april.
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Al meer dan 90 jaar uw
vertrouwde witgoedspecialist
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 in onze webshop
of in onze winkel

Kijk op www.vanduppen.nl
voor al onze aanbiedingen!
VAN DUPPEN WITGOED | OOSTENDE 10 | 5702 NP HELMOND | TELEFOON (0492) 52 30 51 |

WWW.VANDUPPEN.NL

FIETS REPARATIES
Alle reparaties aan uw ﬁets vakkundig
uitgevoerd, maak een afspraak:
Ook verkoop van 2e hands ﬁetsen.

 0492 - 55 94 28 / 06 - 481 91 606
Edwin Raats
Trambaan 4
Helmond - Brouwhuis
Gratis haal- en brengservice voor Dierdonk!

Verse asperges,
ook geschild en verpakt
vrij-za winkel 8.30 uur tot 18.00 uur
ma-zo versautomaat 8.00 uur tot 22.00 uur.

Altijd

25%

ng
orraad beha
Korting op vo

Konings

voor Verf en Behang

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

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

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan,
Vandaag 15 maart is het nog 6 dagen voor de gemeente
raadsverkiezingen en als u dit leest weet u al wie er komen
en wie er gaan. Maar wij, Frans Stienen, Margreet de LeeuwJongejans en Angelique Raaijmakers- v.d. Pol … wij gaan, dat
is al zeker, wij hebben ons niet meer verkiesbaar gesteld.
Frans Stienen is in maart 2006 gestart als Fractievoorzitter
namens het CDA. Al na enkele maanden volgde hij Ruud
van Heugten op als wethouder op het terrein van wonen,
bedrijventerreinen, grondbeleid e.d. en deze laatste periode is
daar cultuur en sport bijgekomen. Frans heeft de plattegrond
van de stad mede vorm gegeven.

Dierdonk wonend en alle drie ieder afzonderlijk het besluit
genomen dat het tijd is om te gaan. Ik ga al op 27 maart 2018
en de beide wethouders gaan pas na vorming van een nieuwe
coalitie en installatie wethouder.
Wij gaan uit de politiek maar niet uit de wijk en dus geen
vaarwel maar een tot ziens ergens in de wijk. Bedankt voor
alles, bedankt voor het vertrouwen!
Angelique Raaijmakers-v.d. Pol,
raadslid CDA

Margreet de Leeuw-Jongejans is in 2002 namens het CDA als
raadslid gestart, periode 2006-2010 de fractievoorzitter om
vervolgens tussen 2010-2018 wethouder in Helmond zijn met
de portefeuille samenhangende met zorg, jeugd, onderwijs,
de wijk etc. Margreet heeft de verbinding in de stad mede
vorm gegeven.
Angelique Raaijmakers- v.d. Pol is vanaf 2006 t/m het afscheid
op 27 maart 2018 raadslid namens het CDA geweest. Haar
woordvoerderschap lag op de beleidsterreinen zorg, jeugd,
wijken en in het begin ook nog sport en cultuur. En ik heb het
volksvertegenwoordigende element in de stad mede vorm
gegeven. Je oor te luisteren leggen, veel in gesprek gaan.
Mooi is het … alle drie uitkomend voor het CDA, alle drie in

De verkiezingsuitslag, over en uit….
Op het moment van schrijven van
dit stuk dit ik een flinke kater te ver
werken. Nee, ik heb geen alcohol
gedronken. Maar de uitslag van de
gemeente
raadsverkiezingen is voor
mijn partij, mijn fractie en voor mij
zelf een forse teleurstelling.
Het was niet helemaal onverwacht
maar het verlies van een raadszetel na
lang, hard werken, intensief samen
werken met elkaar, met andere
partijen én met bewoners van onze stad, is een bittere te
slikken pil. Voor mij is het over en uit….
Mijn welgemeende felicitaties gaan naar de grote winnaar
GroenLinks, die een fenomenale verkiezingswinst behaald.
Ongekend: van 2 naar 6 zetels! En ook 50+ boekte winst. De
beide heren die eerder voor andere (senioren)partijen de raad
bevolkten krijgen onder de vlag van 50+ een dame naast zich
in de raadszaal. Gefeliciteerd mede-columnist Jan van Aert en
je fractiegenoten.

Gazet. Schrijven voor de Gazet blijf ik wel. Een paar van mijn
mede-columnisten nemen afscheid omdat ze na eigen besluit
niet in de raad terugkeren. Hopelijk willen Jochem en Jan
blijven schrijven maar Joan en Angelique hebben hun laatste
politieke stukjes ook ingeleverd. Het ga jullie goed Angelique
en Joan!
Of er nieuwe columnisten bij gaan komen hangt ook af van
wie er als burgercommissieleden uit onze wijk zullen worden
aangewezen.
Ik dank al diegenen van wie ik een stem heb mogen ontvangen.
Maar ik dank ook al diegenen die me de afgelopen jaren
hebben gevoed met opmerkingen, bemerkingen en ideeën,
al dan niet naar aanleiding van 8 jaar deze columns, om het
raadswerk op een zo goed mogelijk vertegenwoordigende
wijze te kunnen doen! Ik deed het graag; voor Helmond, voor
Dierdonk, voor u!
Mirjam van der Pijl,
raadslid PvdA.

Er waren opmerkelijke en min of meer verwachte verschui
vingen in de aantallen raadszetels die zijn behaald. Wat dat
voor een nieuw college gaat opleveren zal de komende weken
zichtbaar worden maar erg veel zal er niet veranderen neem
ik aan.
Ik ga echter, gedwongen en met spijt, afscheid nemen van de
raad en daarmee ook als politiek-columnist in ons wijkblad
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Computerinloop Parkzicht
We stoppen er weer mee. Tot donderdag 4 oktober, dan
kunt weer terecht in Parkzicht. We beraden ons over de
maandelijkse workshops en/of presentaties.
Het is een zware klus om zo’n presentatie te ontwikkelen.
Er gaat heel veel tijd in zitten en om dit te doen voor één
ochtend, is eigenlijk buiten verhouding.
Het doel van de computerinloop is tweeërlei: Kennis
overdragen en onderlinge contacten onderhouden. Ook
dit laatste is erg leuk en interessant. We hebben heel
trouwe bezoekers die laten zien wat ze met hun hobby
aan plezier beleven. Het gaat dan van mooie reizen en

Nooit meer de weg kwijt

Je maakt een uitstapje in een voor jou
onbekende plaats. Na wat zoeken vind
je een parkeerplaats. Je kijkt rond en je
ziet dat je bij een kerk staat. Een mooi
herkenningspunt, denk je. Je wandelt
rustig rond, op zoek naar interessante
gebouwen of evenementen. Je stopt bij
een gezellig terrasje en je bestelt wat
te eten en te drinken. Daarna vervolg
je jouw ontdekkingstocht, totdat het
tijd is de auto weer op te zoeken. De
kerktoren is jouw oriëntatiepunt. Op
het parkeerterrein aangekomen zie je
tientallen auto’s. Echter jouw auto is in
geen velden of wegen te bekennen. Een
lichte paniek slaat toe. Daar sta je dan:
Een vreemde stad, een vreemde taal,
60 kilometer verwijderd van je hotel. Je
schiet een voorbijganger aan en je legt
jouw precaire situatie uit. Hij vertelt je dat
er in die plaats zeven kerken zijn en dat je
wellicht nu bij de verkeerde kerk staat.

natuuronderwerpen tot macrofoto’s en kleinkinderen toe.
Ik denk eraan om regelmatig een stukje voor de Gazet te
schrijven waarin ik een interessante computertoepassing laat
zien. Het zou helemaal leuk worden als dit een vaste rubriek
zou worden, waarin iedereen die iets interessants wil delen,
een bijdrage zou leveren. Ik denk daarbij aan hobby’s die nu
ook tijdens de computerinloop gedeeld worden.
Om een indruk te geven hoe er dat uit zou kunnen zien én
omdat u er de komende zomer al veel plezier van kunt
hebben, heb ik het nu volgende stukje geschreven.

Er zit niets anders op dan te proberen
die andere kerken te vinden. En ja! Bij
de zevende kerk vind je anderhalf uur
later én doodmoe je auto terug.
Dit is 25 jaar geleden echt gebeurd. Nu
zal me dit niet meer overkomen, want ik
maak gebruik van een heel handige app
op mijn mobiele telefoon.
De naam van deze app is maps.me. Hij
is gratis te downloaden via de store van
uw smartphone.
Het meest opvallende van deze app is
dat u de kaarten van praktisch de hele
wereld kunt downloaden. Daarbij zijn
de landen in aparte stukken verdeeld.
Daardoor wordt de schaarse opslagruimte van uw smartphone slim gebruikt. U laadt alleen dat kaartgedeelte
waar u bent. Doordat het te gebruiken
kaartgedeelte opgeslagen wordt, hoeft
u alleen in uw hotel over internet te
beschikken. Tijdens het gebruik is geen

internet nodig omdat u het relevante
stuk kaart in uw smartphone hebt geladen.
Het programma beschikt over verschillende routeplanners: Voor gebruik in
de auto; op de fiets; met het openbaar
vervoer; taxi en al wandelend.
Als u de GPS-functie hebt ingeschakeld
ziet u uw positie in de route aangegeven.
Zelfs de hoogte waarop u zich bevindt
wordt nauwkeurig weergegeven. Ik
heb dit gecontroleerd toen we de
Gotthardpas overgestoken zijn.
Verder valt op dat de fietspaden heel
duidelijk worden weergegeven en
dat bezienswaardige plaatsen; hotels;
kerken; scholen en restaurants duidelijk
op de kaart te zien zijn.
Bij al uw zomerse uitstapjes en reizen
zult u veel plezier van deze app beleven.
Ik wens u leuke tochtjes toe.
Carel van der Zanden

25 jaar Dierdonk: wijkevenement
op 9 september ‘tussen Kunst & Quizien’
Zet die datum alvast in de agenda’s
want het belooft een spektakel te gaan
worden.

Beste wijkbewoners,

Op zondag 9 september vieren we het 25
jarig bestaan van onze wijk. Dit willen we
groots vieren met een wijkevenement
en een wijkcadeau. Wijkvereniging en
Stichting Dierdonkdagen hebben samen
met de trekkers van Kunst In Dierdonk
de handen ineen geslagen om deze
gebeurtenis de nodige kleur te geven.
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Met het thema ‘Tussen Kunst &
Quizien’ willen we de kunstroute
Kunst In Dierdonk integreren in een
soort kralenketting van tenten en
marktkraampjes. Deze tenten en
kraampjes worden bevolkt door alles
wat onze wijk Dierdonk te bieden heeft;
natuurlijk de kunstenaars en hobbyisten
van onze wijk en op culinair gebied van
eetkraampjes tot proeverijen. Ook zullen
de kinderen van de Dierdonkschool
zich presenteren met de door hen
gemaakte kunstwerkjes. Verder kunnen
Dierdonkse verenigingen, die zich willen

presenteren samen met buurtpreventie
en politie aanwezig zijn. Tussen
de stands door streven we er naar
muzikanten en straatartiesten te laten
optreden.
De route is reeds besproken en zonder
wijzigingen zal deze gaan plaatsvinden
aan beide zijden langs de Veengeul
met de bruggen als verbindende
elementen en een afslag naar de
Tormentilbeek. Op de Kromme Geer zal
ook de grote feesttent van de Stichting
Dierdonkdagen deel uitmaken van
verschillende activiteiten.
Een zilveren wijkjubileum is pas echt af
als er ook een cadeau voor de wijk is.
Er wordt nagedacht over de realisatie
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Moetniks Mededelingen:
Excursie dinsdag 17 april 2018 vanaf 13.30 uur
Hallo luitjes, zin in een gekruid uitstapje? Op het programma
staat een uitje naar Huijbregts Groep, Vossenbeemd 107
te Helmond. Zij zijn gespecialiseerd in o.a. div. kruiden en
specerijen.
We zorgen allemaal dat we om 13.15 uur op genoemd adres
aanwezig zijn. Om 13.30 uur worden we ontvangen met
koffie/thee en iets lekkers. Na een korte bedrijfspresentatie
volgt een rondleiding door de productie (ca. 1 uur). Hierna is
er gelegenheid om vragen te stellen.
Deze middag is kosteloos en gaat alleen door als er minstens
15 deelnemers zijn. Op te geven tot uiterlijk 9 april 2018 bij
Jeanne, Rhulenhofweide 10, 512516.

Vooraankondiging

Vanaf woensdag 2 mei t/m 26 september is er tevens
gelegenheid om te Jeu de Boules (Petanquen) op de banen
van de Promenade bij Parkzicht. Eveneens van 10.00 uur tot
12.00 uur. Gelijktijdig is er gelegenheid om in Parkzicht te
koersballen.
Beste Dierdonkers dit is een extra uitbreiding van een
activiteit. Schroom niet en speel een ‘balletje’ mee; goed
voor spieren en ledematen. Mogen wij u als ‘MoetNiks’ ook
begroeten?

Busreis woensdag 16 mei 2018

Het programma van deze dag is inmiddels rond en we denken
dat het een mooie en gevarieerde invulling is geworden.
De bus vertrekt om 8.30 uur (vanaf Albert Heijn, Dierdonk)
naar Mediapark Hilversum. We worden in het Atrium
ontvangen met koffie/thee en gebak door een gastvrouw.
Zij neemt ons mee naar de theaterzaal waar we de 2 uur
durende Show gaan zien. De volgende vraag heeft ons
bereikt, nl.: moeten wij op het podium iets doen? Antwoord
hierop: wees gerust, u mag in uw stoel blijven zitten en hoeft
niet op te treden.
Na deze gezamenlijke activiteit gaan we met onze bus naar
het centrum van Utrecht. Hier heeft u vrije invulling voor
o.a. lunch, Dom en/of een museumbezoek, een boottocht
of wandelen langs de grachten, winkelen, terras etc., tot het
einde van de middag.
Rond 17.00 uur verwachten we u in een restaurant aan de
Oude Gracht, voor een gezamenlijk afsluitend drie-gangendiner.
In de bus krijgt u een plattegrondje van het centrum en de
verdere gegevens van het restaurant met het adres uitgereikt.
Na het diner zullen we rond 21.00 uur terug in Dierdonk zijn.
De kosten voor deze dag bedragen € 40,00 per persoon voor
leden van de Wijkvereniging. Niet-leden betalen € 50,00 per
persoon. Alle dikgedrukte zaken inbegrepen.
Aanmelden tot 6 mei a.s. d.m.v. een gesloten enveloppe
voorzien van naam, tel. nr. en geld in de brievenbus van
Jeanne de Jong, Rhulenhofweide 10, tel. 512516.
Ook voor deze busreis geldt: Vol = Vol.

van een kunstwerk. Wij zijn nu bezig met fondswerving. Het
zal nog een hele klus zijn om alles tijdig klaar te krijgen. Maar
het streven is erop gericht om het kunstwerk op zondag 9
september te laten onthullen.
Het organiserende team heeft reeds een drietal bijeen
komsten gehad en het wijkevenement al flink in de steigers
gezet. Verschillende organisaties en Dierdonkse kunstenaar/
hobbyisten hebben al te kennen gegeven te willen meewer
ken om van dit jubileum een spetterend feest te maken.
Mochten er nog individuele of groepen wijkbewoners
interesse hebben een kraam te bemensen en zich met
kunstige hobby dan wel activiteit of met een culinaire
proeverij te willen presenteren, neem dan, liefst op korte
termijn, contact op met ondergetekende.
Meld u aan bij het secretariaat van wijkvereniging Dierdonk:
secretariaatwijkvereniging@dierdonk.nl
Bert Valentijn, Niek de Jongh, Jan van Duren, Gerard Bosmans
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Voorlezen bij
peuterspeelzaal Hummeldonk
Tijdens de Nationale Voorleesdagen stond ook bij ons
het boek “Sst de Tijger slaapt” centraal. We hebben het
natuurlijk vaak gelezen en het boek sloot goed aan bij het
thema waar we mee bezig waren namelijk “Beer is jarig”.
We hebben tijdens het thema samen met de peuters
voorbereidingen getroffen voor de verjaardag van onze beer.
Spelenderwijs kwam ook het tellen aan bod. Hoeveel jaar ben
je zelf? Hoeveel gasten komen op het feest en hoeveel bekers
hebben we dan nodig?
Samen met de kinderen hebben we vlaggetjes geknutseld,
liedjes geoefend, de huishoek versierd met slingers, van klei
een taart gemaakt en uiteindelijk samen met de papa’s en
mama’s de verjaardag van onze beer gevierd! Oh wat werd hij
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verwend, sommige kinderen
hadden van thuis zelfs een
cadeautje meegenomen.
De afgelopen periode mochten we ook met de peuters op
bezoek bij basisschool Dierdonk. Eerst een keer om een boek
te lenen uit de schoolbibliotheek, het is natuurlijk heel leuk
om al een keer in de school binnen te komen voordat de
kinderen uiteindelijk zelf naar de basisschool gaan.
Ook mochten we nog twee keer op bezoek komen in de
kleuterklas. Daar las de juf een boek voor en hebben we
samen met de peuters en kleuters liedjes gezongen! Dat was
heel leuk!! BEDANKT

Nieuwsblad voor Dierdonk

Vogels fotograferen … het lukt wel!

Heb je altijd al vogels willen foto
graferen? Heb je veel geduld en hou je
van observeren? Dan is vogelfotografie
wel iets voor jou.
Veel vogelfoto’s zijn gemaakt vanuit
een vogelhut of gewoon achter het
raam in de tuin. Vogels fotograferen is
makkelijker gezegd dan gedaan, hoor
ik je al zeggen! Ze zijn vliegensvlug en
zitten nooit stil als je een poging doet
om ze op de foto te krijgen.
Als je vogels wil fotograferen heb je op
de eerste plaats een statief nodig om
daar je camera op te zetten en minimaal
een cameralens van 200 mm om een
van de rondfladderende vogels in beeld
te krijgen.
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Om de kans te vergroten dat de vogels
in de tuin komen en langer blijven
zitten op de takjes van struiken dan
moet de tuin aantrekkelijk gemaakt
worden voor vogels. Zo is er speciale
pindakaas te verkrijgen voor vogels
bij de dierenwinkel die je dan aan de
takjes kunt smeren. Je creëert dan een
voederplaats in de tuin en als zij het
lekker gevonden hebben dan keren
ze elke dag weer terug om te eten. De
vogels blijven langer stil zitten op de
takjes van de struiken. Je krijgt dan als
fotograaf meer de gelegenheid om de
vogels te fotograferen. Het is mij ook
gelukt! Kijk maar naar de foto’s.
Bert Lammers, namens Fotodier
www.fotodier.nl
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Schoolstraat 25
5761 BV Bakel
Telefoon 0492-343878
HENK HUIJSMAN
O P T I E K

Optiek
mode
op z’n
best

U heeft 5 stemmen om uit te brengen
laat uw stem niet verloren gaan!
Breng een van uw stemmen uit op

Oogmeting
+
Reparaties
GRATIS

Lid van de Rabobank dan

stem tussen donderdag 5 april
en maandag 30 april 2018 op:

Voor BRILLEN en CONTACTLENZEN
Geopend: dinsdag t/m zaterdag

ELGA
HYBRIDE
WARMTEPOMP

€ 1.700,subsidie!

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

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

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

www.deinstallatieman.nl
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www.mijnbankenik.nl/helmond/clubkascampagne

Rabobank CLUBKAS campagne

BS Dierdonk: Een opgeknapt schoolplein

Vorig schooljaar hebben alle leerlingen
hun steentje bijgedragen tijdens de
sponsorloop om zo geld in te zamelen
voor de aankleding van het schoolplein.
Samen hebben we toen een mooi
bedrag opgehaald! Met dit bedrag
op zak is de werkgroep schoolplein
aan de slag gegaan. Het doel was om
een speelplein te creëren waarbij alle
kinderen uitgedaagd worden. Wie
anders dan de kinderen zelf kunnen
daar het beste in meedenken?
De leerlingenraad heeft alle ideeën
verzameld en naast elkaar gelegd. Met
uiterste precisie hebben ze samen met
een geleding van de Ouderraad een top
5 samengesteld van de meest gewilde
speeltoestellen. Na het onderzoeken
van alle mogelijkheden, rekening hou
dend met vele verschillende aspecten, is
er uiteindelijk een keuze gemaakt.
Op 17 maart werd er door een grote
groep mensen de wind, de vrieskou en
de sneeuw getrotseerd, om de bouw
van verschillende speeltoestellen te
realiseren. Wij danken de vrijwilligers,
die op deze dag voor ons klaarstonden!

De inrichting van het schoolplein
Door Lotte en Yora uit de leerlingenraad
1. We hebben nagedacht waar we de
toestellen neer wilden zetten.
2. We moesten het leuk maken voor
de kleuters voor de middenbouw en
de bovenbouw.
3. We hebben leuke toestellen uitge
zocht.
4. We hebben rekening gehouden met
de klassen.
5. Het schoolplein wordt heel leuk ge
opend.
6. Jullie mogen met de opening langer
buitenspelen.
7. We willen gaan wisselen van school
pleinen.
8. Wij vinden de toestellen heel leuk!
9. Iedereen heeft goed meegedaan
met de sponsorloop.

10. We moesten geheimhouden wat er
komt op het schoolplein.
11. We gaan afwisselen van schoolplein.
12. Ze gaan dit weekend veel bouwen.
13. Er komen veel ouders die komen
helpen.
14. Ben een beetje zuinig op de toe
stellen anders is het zonde.
15. Ze hebben al best veel verplaatst
vooraf. Zoals de ballenpaal en de
picknickbankjes.
16. Hopelijk vinden jullie het hééél leuk.
17. We zijn nog wel heel benieuwd hoe
het er allemaal uit komt te zien en
jullie vast ook!
We hebben gepraat in de leer
lingenraad over waar we de toe
stellen neer gaan zetten.
18. We hopen dat jullie het leuk vinden!

Bij het uitkomen van deze Gazet zal het
schoolplein feestelijk geopend zijn en
gaan we er vanuit dat deze met groot
enthousiasme in gebruik is genomen.
Het schoolplein Door Niels en Levy uit groep 3B
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Dierdonk 3D: Robot-kinderen
kinderen met groot leeftijdsverschil
maar klein verschil in interesses van
groot belang is.

En gewonnen?

Wat is het leven van uw DierDonk
Detective toch mooi. Als geheim agent
kun je undercover je werk doen en
van dichtbij mooie dingen meemaken.
Deze keer ben ik 4 Dierdonkers gevolgd
die in Amerika actief waren tijdens een
robotwedstrijd. Hieronder leest u mijn
verslag. Vergeef me als ik soms wat
technisch ben en er een Amerikaans
sausje overheen gooi.
Om wie gaat het eigenlijk, zult u zich
afvragen. Middelbare scholieren Lynn
Luderer en Wim Bron maakten deel
uit van het robotteam Force Fusion dat
onder andere werd begeleid door natuurkunde-docenten Sabrina van Driel
en Gerard Bosmans. Het team bestaat
uit nog 6 middelbare scholieren en 17
mechatronica-studenten van Fontys
Eindhoven.

Wat hebben ze gedaan?

In 6 weken tijd hebben ze dag en nacht
gewerkt aan een robot die onderdeel
werd van een levend computerspel. De
robot moest natuurlijk kunnen rijden
maar er moesten ook kubussen opgetild
en verzameld worden. Samen met 2
andere teams moest een strategisch
spel gespeeld worden. En dat is gelukt.
In San Diego namen ze deel aan een
voorronde van de wereldwijde FIRST*
Robotics Competition voor 12 tot 18
jarigen.

Hebben ze iets geleerd?

De middelbare scholieren hebben meegeholpen met het bouwen van de robot.
Ze leerden hier samenwerken, doorzetten, omgaan met teleurstellingen,
plannen en communiceren. Qua kennis
hebben ze zich verdiept in hbo-niveau
software writing, mechanical engineering of electrical engineering. Ook hebben ze ervaren hoe teambuilding van

Ja en nee. De 65 tegenstanders werden gesponsord door bedrijven als
Qualcomm, Google, Apple en NASA. En
in Amerika is op school veel meer aandacht voor STEM; science, technology,
engineering en math. Hun robots waren
fantastisch, en in dat opzicht is 43e van
de 66 eigenlijk best goed. Toch hebben
ze een prijs mee naar huis genomen:
de Rookie Inspiration Award. De award
voor het rookie team (debuterende
deelnemer) dat anderen het meest
heeft geïnspireerd om met technologie
bezig te zijn.

de Facebookpagina’s van ForceFusion
en van het Dr.-Knippenbergcollege. Daar
zijn meerdere filmpjes te zien die goed
laten zien hoeveel plezier ze hebben
gehad en tot wat voor technologisch
hoogstandje zij in staat zijn geweest.
Groeten van geheim agent pd7

Wat hebben Lynn en Wim gedaan?

De Dierdonkse scholieren uit vwo 5 en
havo 4 van het Dr.-Knippenbergcollege
hebben maandenlang elke dinsdagavond bij Fontys les gekregen van de
mechatronica-studenten. In de 6 weken
voorafgaand aan de reis, hebben ze elke
donderdag en meerdere avonden en
weekenden bij ProDrive samen gewerkt
aan het designen en bouwen van de
robot. Tijdens de 3 dagen durende wedstrijd heeft Lynn genoten van het aanspreken van de honderden bezoekers.
Die kregen van haar een zeer enthousiast verhaal te horen. In het Engels. Er is
namelijk continu in het Engels gecommuniceerd, ook door de Force Fusionleden onderling. Wim was, net als de andere middelbare scholieren, regelmatig
de driver, human operator of technician.
Presteren onder druk van tijd, team en
publiek ging ze goed af.

Hoe nu verder?

Het is de bedoeling dat zij doorgaan met
het inspireren van jonge mensen voor
technologie. Het plan is om met de robot
vele basisscholen te gaan bezoeken. En
dan komt zeker de Dierdonkschool aan
de beurt. En Wim hoopt ook dat hij op
zijn oude basisschool De Rank kinderen
mag inspireren. Misschien worden ze zo
enthousiast dat ze met de FIRST Lego
League voor 8 tot 15 jarigen mee gaan
doen.

Wilt u meer zien?

Ik kan nog een veel groter verslag
schrijven maar ik verwijs u graag naar

*:FIRST = Non profit organisatie For Inspiration Recognition of Science and Technology
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Q-koorts: Wat wil je er van weten?
Q-koorts: Wat wil je er van weten? Luister en stel je vragen
op deze avond. Samen met het KNNV organiseert het IVN
deze interessante avond.
Op donderdag 12 april vertelt Ruud Raijmakers over de
Q-koorts.
De lezing wordt gehouden in IVN-Trefpunt de Koekoek in
Speeltuin Helmond West, Arbergstraat 85, 5707 TK Helmond.
Aanvang 20.00 uur en de toegang is gratis. Loop gerust binnen
als je geïnteresseerd bent.
Weet je nog de tijd dat de Q-koorts HET gesprek van de dag was?
Velen kregen er onverwachts mee te maken.
Velen werden ziek.
En velen ondervinden vandaag de dag nog de gevolgen ervan.

consequenties van deze uitbraak en de nieuwe ontwikkelingen
op het gebied van onderzoek naar Q-koorts.
Wil je Ruud Raijmakers al eerder zien en horen, ga dan naar
het youtube-kanaal.
https://www.youtube.com/watch?v=JceXf0W7_Lg
Q-koorts patiënten, mensen die er mee te maken hebben
(gehad) en alle geïnteresseerden zijn van harte welkom.
Beschouw dit gerust als een persoonlijk uitnodiging, als je dit
leest.
Info: Setty Vos, tel. 0492-545649 of setty_vos@hotmail.com
Kijk ook op de site van het IVN www.ivn.nl/afdeling/helmond

Wat gebeurt er in Zuid Oost Brabant?
Tussen 2007 en 2010 maakte Nederland de grootste Q-koorts
uitbraak door, die ooit werd beschreven. Naar schatting
raakten meer dan 44.000 mensen besmet, waarvan een groot
gedeelte in onze directe omgeving. Wat wil het zeggen als je
nog dagelijks met deze ziekte geconfronteerd wordt?
De jonge onderzoeker.
De jonge Ruud Raijmakers, arts-onderzoeker op het gebied
van Q-koorts, van het Radboudumc geeft een lezing over dit
ziektebeeld, hoe deze ziekte in Nederland de kop op stak, de

Met LEV: Dementie
Ruim 8% van de mensen boven de 65 jaar heeft dementie.
Ruim 25% van de mensen boven de 80 jaar heeft dementie.
De kans dat iemand dementie krijgt is 1 op 5. 70% van de
mensen met dementie woont thuis en wordt verzorgd door
naasten, zij worden mantelzorgers genoemd. De kans is dus
groot dat u iemand kent die dementie heeft, of iemand die
zorgt voor iemand met dementie. Mensen met dementie
leven gemiddeld 8 jaar met de ziekte. Gedurende het
ziekteproces neemt zowel het aantal als de ernst van de
klachten toe. Door de dementie neemt de grip op het leven af
en de eenzaamheid neemt toe. Wat kunt u doen, als familielid,
buurman, clubgenoot?
• Blijf contact maken. Als er niet meer zoveel antwoord
terugkomt kun je zelf wat meer vertellen.
• Blijf de dementerende en de mantelzorger uitnodigen/
opzoeken
• Probeer iemand bij de club te houden ook al lukt het niet
meer goed om mee te doen. De ander zal wel genieten van
het erbij zijn.
• Kijk vooral naar wat er nog wel lukt, moedig de persoon
aan om zo toch een bijdrage te hebben
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• Behandel de dementerende niet als kind maar als
volwassene
• Stel geen “controlevragen” zoals “wie is dat meisje ook
alweer?” maar zeg “wat gezellig dat je kleindochter Marieke
op bezoek komt”
• Afleiden werkt beter dan confronteren
• Probeer eens een theelepeltje humor toe te voegen!
Wilt u meer weten of advies? Neem contact op met het sociaal
team voor tips of een training op maat voor uw vereniging.
Met een hartelijke groet van wijkteam Noord.
Voor contact en vragen:
Telefonisch bereikbaar maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur
Telefoon
0492 59 89 88
E-mailadres sociaalteamnoord@levgroep.nl
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0492 - 51 78 61
•
•
•
•
•

Ook voor particulieren!

Puincontainers
Afvalcontainers
Zandcontainers
Opslagcontainers
Inboedelcontainers

steun
stichtingen

Stemmen van 5 april t/m 30 april

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

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

Coendersberglaan 42
5709 MA
A Helmond - Dierdonk

Vestigingen in:
Helmond – Someren – Aarle-Rixtel – Eindhoven
Fax: 0492 – 51 65 95
www.vanbreecontainers.nl
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www.tandartsvanhagen.nl
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Daarom Smits&Smits
• Eigen atelier
• Gratis advies
• Advies aan huis
• Gratis inmeten
• Ruim 30 jaar ervaring

nieuwe Facebook-pagina:

www.smitsensmits.nl

Fysiotherapie
Manueeltherapie
Sportfysiotherapie
Orthopedische
Revalidatie
• Oedeemtherapie
• Dry Needling

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

Laat u verrassen op onze

facebook.com/smitsensmits

•
•
•
•

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

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

www.ruyssenaars-vdbroek.nl

Paasverhaal
Paasontbijt
Sjoerd en Meike hollen van boom naar
boom en van struik naar struik. Als ze
tussen de boomtakken en onder de
struiken niets vinden beginnen ze aan
de bloempotten, de nestkastjes en het
tuinhuisje.

‘Heb jij al wat?’ roept Sjoerd naar zijn
zoekende zusje.‘Nee. Jij?’ roept Meike
terug. ‘Ik wel’, klinkt plotseling een
stem. Het is opa. Hij staat op een trapje
en haalt een paars geschilderd ei uit de
dakgoot.
Na lang zoeken vindt Sjoerd een geel ei
achter de tuin kabouter. Meike vindt een
roze ei onder een tuinhark. ‘Komen jullie
eten?’ klinkt het vanuit opa’s huis. ‘Het
paasontbijt staat klaar.’ ‘We hebben
nog lang niet alle eieren,’ roept Sjoerd.
‘Jullie kunnen gewoon niet zoeken’, zegt
opa lachend. Hij haalt een groen ei uit
de bloemengieter, een blauw ei uit de
vuilnisbak, een rood ei uit het fonteintje
en een oranje ei uit de tuinlamp.

zegt opa: ‘De paashaas had de eieren dit
jaar heel goed verstopt. Maar mij fopt
hij niet. Ik heb ze allemaal gevonden.’
Eitje tik
‘Hé, jongens,’ zegt opa tegen Sjoerd
en Meike, ‘weten jullie wat wij vroeger
altijd deden? Wij deden vroeger eitje
tik. Doen jullie mee? Pak maar een ei.
Dan tikken we onze eieren met kop
en kont tegen elkaar. Als je ei heel
blijft, mag je het houden. Als het kapot
gaat, ben je het kwijt.’ Sjoerd pakt het
mooiste ei uit de mand. Het is een ei
dat hij zelf beschilderd heeft: paars met
groen en blauw. Opa pakt ook een ei en
telt: ‘Een, twee, drie!’ De twee eieren
knallen tegen elkaar. Beduusd kijkt
Sjoerd van het gedeukte ei in zijn hand

naar het hele ei dat opa vasthoudt. ‘Geef
maar hier’, zegt opa. ‘Ik heb gewonnen.’
‘Nu ik’, zegt Meike. Snel pakt ze een ei
uit de mand. Ze wacht tot opa er ook
een heeft gepakt, maar nog voor hij
tot drie kan tellen, tikt ze haar ei tegen
dat van opa. Verbaasd kijkt ze naar de
deuk in haar ei. ‘Wat oneerlijk,’ zegt ze,
‘nu heb jij alweer gewonnen!’ Lachend
verzamelt opa alle eieren op zijn bord.
Wedstrijdje eieren eten
‘Weten jullie wat we vroeger nog meer
deden? Een wedstrijd wie de meeste
eieren op kan. ’Sjoerd kijkt naar zijn
moeder. En zoals hij had verwacht, zegt
ze streng: ‘Pap, zo is het wel genoeg. Nu
even geen vroeger meer.’

Grote schoonmaak
Opa kijkt beteuterd als een kind dat straf
krijgt van zijn moeder. ‘Nou,’ zegt hij
met een pruillip, ‘dan zeg ik niets meer.
Maar... willen jullie niet weten wat mijn
moeder altijd deed met Pasen? Die hield
dan grote schoonmaak. Dan werd de
hele kamer leeggehaald. Alle meubels
stonden in de tuin. De kamer werd van
onder tot boven gesopt. De gordijnen
werden gewassen. En de kolenkachel
ging naar de schuur. Want eigen- lijk is
Pasen natuurlijk het feest van de lente.
Tijd voor een nieuw begin. Alle vogels
leggen eieren. Alle schapen lammeren.
Er komen weer blaadjes aan de bomen.’
De paashaas
‘En de paashaas dan?’ vraagt Meike.
‘Wil je het echt weten?’ vraagt opa.
‘Nou, die is er gewoon bij verzonnen.
Volgens een oud verhaal gingen lang
geleden met Pasen alle kerkklokken
luiden. Al die klingelende klokken
strooiden de eieren rond. Sommige
mensen waren het niet eens met dat
verhaal.
Ze wilden een paasfeest zonder de
kerk en zonder kerkklokken. Ze wilden
een feest voor alle mensen. Op een
dag verzon iemand het verhaal van de
paashaas.’ ‘Jammer,’ zegt Meike, ‘ik
vond het juist zo leuk om in de paashaas
te geloven. Wie heeft de eieren dan verstopt?’
‘Ssst!’ doen de ouders van Sjoerd en
Meike allebei tegelijk. Maar het helpt
niets. Opa kan zijn mond niet houden.
‘Ik!’ zegt hij triomfantelijk
Naar: Arend van Dam & Alex de Wolf
Op een dag …Vijftig voorleesverhalen over feesten,
tradities en gebruiken

Sjoerd en Meike kijken verbaasd toe hoe
hun opa met twee handen vol eieren
naar binnen loopt. Aan de ontbijttafel
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Kleurplaat

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

Oplossingen op pag 29.
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Mediator in de buurt

advertorial

Ik ga scheiden, en nu?

Mediation

Je weet het nog goed: jullie eerste date,
de aankoop van jullie eerste huis, jullie
trouwdag en de geboorte van je kind.
En nu sta je daar, met het gevoel dat
je hele leven onder je voeten wegzakt.
Natuurlijk denk je dat het voor het leven
is, als je gaat trouwen. Maar soms loopt
dat leven anders.

In de meeste gevallen is mediation
de beste keuze. Zelf de regie over
je scheiding, terwijl ik jullie langs
alle onderwerpen loods. Je wordt
snel geholpen. Je wordt volledig en
juist geïnformeerd. Ik luister naar
beide verhalen en respecteer twee
waarheden. We hebben persoonlijk
contact. Je scheiding wordt van A tot Z
geregeld.

Je hebt allerlei vragen. Wat komt er
allemaal bij een scheiding kijken?
Welke beslissingen en afspraken moet
je maken? Wat zijn de stappen bij
scheiden? Moet je naar de rechter?

Hoe kies je de juiste
advocaat? Of ga je naar
een mediator?
Wat doe ik?
Inmiddels zie je op internet door de
bomen het bos niet meer: mediators,
advocaten, scheidingsadviseurs. Ze
lijken allemaal hetzelfde aan te bieden.
Die scheiding komt er wel. De vraag is
alleen: “hoe?”
In moeilijke tijden is het extra belangrijk
dat je goede adviseurs om je heen hebt.
Stel je zelf een doel voor ogen en focus
op het positieve. Het gaat om jouw
scheiding, niet om die van de buurman
of de buurvrouw. Maak je eigen keuzes!

Mensen vragen mij vaak wat nou zo leuk
is aan mijn vak als familierechtadvocaat.
“Je ziet toch alleen maar ellende?”
Natuurlijk, een scheiding kan heel
stressvol en ellendig zijn. Maar toch
blijf ik investeren in overleg tussen
ex-partners, is het niet via mediation,
dan via een overlegscheiding of via een
gesprek met de andere advocaat en
je ex-partner. Je moet als ouders toch
met elkaar verder, of je dat nou wil
of niet. Als kinderen je grootste goed
zijn, dan investeer je toch in een goed
ouderschap na scheiding?!

Ben je uit op een gevecht, dan moet je
niet bij mij zijn. Wil je investeren in een
duurzame oplossing en sta je open voor
overleg, dan ga ik er samen met jou
voor! Stel jezelf de vraag: wil ik ‘gelijk’,
of wil ik ‘geluk’?! In dat laatste wil ik
graag bijdragen.

In de buurt

Maak gerust een keer een afspraak voor
een gratis kennismakingsgesprek. Ik heb
mijn kantoor in Best, maar omdat ik
woonachtig ben in Dierdonk, kan ik ook
hier besprekingen houden. Laat maar
weten wat het beste past.
Saray Kehrens
T: 0499 – 379 111
M: 06 – 25338328
E: kehrens@kehrens-snoeks.nl
I: www.Kehrens-Snoeks.nl

Ik probeer steeds het goede voorbeeld
te geven. Daar heb je belang bij, omdat ik
ga voor een betere oplossing op de lange
termijn. Juridisch je gelijk krijgen via de
rechter is zeker niet altijd dé oplossing.
Ik zorg dat je je “echte” doel voor ogen
houdt, want daar gaat het om. Ik help je
bewust worden van de mogelijkheden,
maar ook van de onmogelijkheden. Ik
ben direct, duidelijk, open en ik help je
te relativeren. Een gezonde dosis humor
helpt daarbij.
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Beleef de Tour in Helmond!
Als van de zomer de Tour de France
weer van start gaat, begint menig
wielerhart sneller te kloppen. Wat zou
het mooi zijn om zelf als wielrenner
deel uit te mogen maken van zo’n
veelkleurig en langgerekt peloton...
Zijn dromen bedrog? Nou nee, want
op zondag 10 juni 2018 kun jij deel
uitmaken van een heus peloton
wielrenners tijdens de spectaculaire
HELMOND TOUR georganiseerd door
Tourclub ‘81.
Tijdens deze groepstoertocht (GTT) voor
max. 250 geoefende toerfietsers wordt
dat unieke tour etappe gevoel opgewekt
door de aanwezigheid van begeleidende
motards, een mini reclamekaravaan en
materiaal- en bezemwagen. Wat een
heerlijk gevoel om ongehinderd met een
snelheid van max. 28 km per uur in 2
ronden van 50 km elk door Helmond en
omgeving te slingeren!
Grand départ en ravitaillering vinden plaats bij het Carolus
Borromeus college; Markesingel 2; 5707 DJ Helmond. Voor de
kosten hoef je het niet te laten: NTFU leden betalen €6,- en
anders €8,-. Je startnummer kun je afhalen tussen 08:00 u.

Gazet april 2018

en 08:45 u. en precies om 09:00 u. geeft tourdirecteur Arie
Manders het startsein.
Allez en route pour la petite boucle!
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April 2018 in het Annatheater
Monica Coronado en Manito: Melodías del
Corazón
Zaterdag 7 april
Een gepassioneerd concert door de uit Barcelona afkomstige
zangeres Mónica Coronado samen met gipsyflamenco gitarist
Manito.
Deze muziekvoorstelling bestaat uit een verfijnde selectie
Spaanstalige liederen uit Spanje en Zuid-Amerika, en heeft
de titel Melodías del Corazón. De luisteraar waant zich in een
Spaanse feria deze avond. Dit optreden belooft een en al vuur!
Mónica en Manito stonden op 2 augustus 2015 voor het eerst
samen op de planken. Het bleek een gouden combinatie.
Muzikaal vullen ze elkaar perfect aan. Mónica voelt zich als
een vis in het water als Manito haar begeleidt. Hij weet met
zijn temperamentvolle gitaarspel haar stem naar een hoger
plan te tillen. Een liveoptreden van dit tweetal is altijd puur,
vol overtuiging en emotie.
Kaarten: € 12,00 - Aanvang: 20:30 uur
Informatie kaartverkoop: 06-28104333. www.annatheater.nl

werk je aan je houding, stem en verbeelding. Je vermogen om
samen te werken, te presenteren en je fantasie en flexibiliteit
worden vergroot.
De voorjaarscursus acteren voor volwassenen begint dit jaar
op dinsdag 10 april. Er worden 8 lessen gegeven t/m 12 juni
2018. Op dinsdag 10 april kun je gratis de eerste les volgen
om te kijken of het iets voor je is. Tijd: van 20.00 tot 21.30 uur
Informatie: Lavínia Germano, tel.: 06-44369288, e-mail:
laviniagermano@annatheater.nl
Schoolprojecten in april:
Samen met theatertechnicus Peter Urlus geeft Lavínia
Germano in april workshops “theater en techniek” aan
leerlingen van diverse basisscholen in Helmond.
Schoolproject Jan van Brabant College op donderdag 5 april
Leerlingen van de Jan van Brabant College sluiten het vak CKV
af met een voorstelling die in één dag gemaakt wordt.
Entree: gratis
Aanvang: 20.30 uur

Gratis les acteren voor volwassenen
Dinsdag 10 april
Op het toneel kun je van alles beleven. Je fantasie gebruiken
om allerlei spannende, gekke en onverwachte situaties te
beleven. Het is niet alleen ontzettend leuk om toneel te
spelen, je leert ook nog een heleboel. In de acteerlessen

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

SHS: Koorleden gezocht
Het Stedelijk Helmonds Seniorenkoor
is al ruim 42 jaar actief binnen de Hel
mondse korenwereld. De leden komen
uit heel Helmond. Ook vanuit Dierdonk
komen elke week enkele leden naar
onze wekelijkse repetities.
Echter ook bij het SHS kampt het
bestuur met vergrijzing en gaat het koor
om gezondheidsredenen of overlijden
leden missen. Daarom is zij naarstig op
zoek naar nieuwe koorleden. Zowel bij
de dames- als bij de herenstemmen is
versterking nodig.
Het Stedelijk Helmonds Seniorenkoor
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is opgericht op 27 oktober 1975 en
telt in 2018 49 leden, verdeeld over
15 sopranen, 17 alten, 7 tenoren en
10 bassen. Het koor is zeker wat de
kwaliteit van het zingen aangaat, de
afgelopen tien jaar met sprongen voor
uit gegaan.
Het huidige repertoire bestaat uit wer
ken uit musicals, uit operette en uit
opera. O.l.v. de enthousiaste Frans
Sijmens en het virtuoze pianospel van
Jolanda Verhagen repeteren wij elke
maandagmiddag in het Theo Driessen

Instituut van 13:30 tot 15:30 uur.
Bent u 55+ en u zingt graag, kom dan
vrijblijvend een repetitie bijwonen en
maak kennis met de enthousiaste leden
van het SHS. U bent van harte welkom
in het Theo Driessen Instituut,
Willem Prinzenstraat 43,
5701 BC Helmond.
Nog meer informatie kunt u
vinden op onze website:
www.stedelijkhelmondsseniorenkoor.nl.

U kunt contact opnemen met het
secretariaat via:
stedelijkhelmondsseniorenkoor@gmail.com

Nieuwsblad voor Dierdonk

Vrijwillig maar niet vrijblijvend
Zoals u weet is vrijwilligerswerk nooit
vrijblijvend. Je zet je in voor anderen
en dan wordt er op je gerekend! In
deze rubriek gaan we vrijwilligers
interviewen die óf in Dierdonk wonen
óf in Dierdonk vrijwilligerswerk doen.
Deze maand Walter Schuurman. En
na ons gesprek mag de geïnterviewde
een volgende vrijwilliger aanwijzen
die ik in de Gazet voor het voetlicht zal
brengen.
Wijkraad
Walter Schuurman was 10 jaar lang,
van seizoen 2002/2003 tot 2012/2013,
voorzitter van de wijkraad in Dierdonk.
Al vanaf zijn verhuizing naar onze
mooie wijk in 1997 was hij actief om
mensen in de toen nog erg jonge wijk
met elkaar te verbinden. Momenteel
houdt hij zich, samen met een grote
groep mede-Dierdonkers, in onze wijk
voornamelijk bezig met de organisatie
van de Dierdonkdagen.
Rouleren
Heel bewust deed Walter na 10 jaar
de stap terug. “Een bestuur moet
regelmatig vernieuwd worden. Mensen
die te lang op één post blijven raken
verzand. Dat komt de zaak waar ze voor
staan niet ten goede.” Walter heeft ook
wel een idee over het oplossen van het
tekort aan vrijwilligers waar nagenoeg
iedere organisatie mee kampt. “Als elk
persoon naast zijn baan maar één vrij
willigersfunctie op zich zou nemen dan
hadden we geen vrijwilligersprobleem!
Je ziet nu overal toch weer dezelfde paar
gezichten. Het komt vaak op maar een
paar mensen neer. Dat vind ik zorgelijk.”
Aankleding van de wijk
In de periode dat Walter voorzitter was
van de wijkraad heeft hij twee grote
projecten helpen verwezenlijken. De
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eerste was de fontein op de kop van de
Dierdonklaan (hoek Coendersberglaan/
Waterleliesingel). Deze fontein kwam
er tien jaar geleden om te vieren dat
Dierdonk 15 jaar bestond. Walter is er
trots op. In de loop van de jaren zijn
er diverse bloembakken in de wijk ge
plaatst. Daarvan worden er een flink
aantal door actieve wijkbewoners (Fried
van Rijt o.a.) onderhouden. Aan het eind
van zijn tienjarige voorzitterschap is
Walter Schuurman nog enkele maanden
in het bestuur actief gebleven om de
realisatie van het Carat-kunstwerk rond
te krijgen. Het mooie beeld van de
vrouw op de brug dat je bij binnenkomst
van de wijk vanaf de Bakelsedijk ziet
werd gemaakt door twee kunstenaars
uit onze wijk: Petry Claassen en Jos van
der Donk. Het had nogal wat voeten
in de aarde en de afronding liet enige
tijd langer op zich wachten dan vooraf
was ingeschat. Maar wat een prachtig
resultaat! De uitlichting in het donker
maakt het extra mooi.
Werkgever, personeelsvereniging en
Voetbalvereniging MULO
Ook buiten onze wijk is Walter als vrij
williger actief (geweest) Acht jaren lang
was hij voorzitter van de personeels
vereniging van zijn werkgever Hendriks
Coppelmans Bouw en Ontwikkeling uit
Uden.
Bij dit bouwbedrijf is hij werkzaam in de
rol van projectleider van diverse pro
jecten in Zuid Nederland. Bij voetbal
vereniging MULO zette Walter zich ook
al een aantal jaren in.
Dierdonkdagen/25 jaar Dierdonk
Zoals al vermeld is Walter betrokken bij
de organisatie van de Dierdonkdagen.
Na een paar jaar waar de belangstelling
minder en minder leek te worden is er
een impuls gekomen waarop nu weer

een mooie stijgende lijn is ingezet. Dit
jaar is bovendien een jubileumjaar
voor de wijk Dierdonk, het 25-jarig
bestaan zal worden gevierd. En in
de Dierdonkdagen die op 7, 8 en 9
september worden gehouden zal dat
jubileum zeker op een inspirerende
wijze een rol krijgen. Het programma zal
in grote lijnen dat van het afgelopen jaar
volgen: vrijdag voor de jeugd, zaterdag
sport en spel en uiteraard de feestavond
en op zondag een zeskamp-achtige
wedstrijd met de link naar het 25-jarig
jubileum. De kunst- en cultuurroute zal
op die dag worden ingepast.
Stokje doorgeven
Heel veel succes Walter met de orga
nisatie van deze gezellige en voor Dier
donkers belangrijke dagen! Fijn dat je
voor onze wijk en zijn bewoners je keer
op keer weer inzetten wilt!
In onze volgende edities zullen we nog
meer te weten mogen komen over de
mensen die zich voor en vanuit Dierdonk
inzetten voor anderen. Aan Walter de
taak om het stokje door te geven naar
een volgende vrijwilliger. Hij nomineert
Bert Valentijn. Dank Walter voor dit
inkijkje in jouw vrijwilligersleven. In de
volgende Gazet zullen we Bert beter
leren kennen.
Mirjam van der Pijl
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Weet u het al

BAKEL HEEFT HET HELEMAAL ZOWEL MET PASEN ALS KONINGSDAG
Maak kennis met de ondernemers in Bakel en weet dat klantvriendelijkheid en service bij hen hoog in het vaandel staan!

Voor uw frietwagen-catering
op locatie

Johan Slegers

Ondernemer van Bakel!
Hier had uw advertentie
kunnen staan.

info@johanslegers.nl
Tel. 06 537 604 75

Informatie:
advertenties@dierdonkgazet.nl
telefoon 06- 40980106

Óok voor
autoverhuur

24/7

b e re

ik b aa

r

Auto Mertens verhuurt ook
(bestel-) auto’s.
Kijk op de website voor
een volledig overzicht
van onze huurauto’s.
www.automertens.nl

EXTRA SLEUTEL

ook autosleutels met
startonderbreker
VAN TIEL
BAKEL
KLAAR TERWIJL U WACHT

Genieten
met een Gouden randje bij:
Gasterij, De Gouden Leeuw in Bakel

TOT ZIENS
IN
B A K E L!!

Slingermarkt op Koningsdag
Sinds eind 2017 is het Helmonds Oranje Comité al weer actief om van Koningsdag
2018 een mooi feest te maken. Naast veel verschillende activiteiten en muzikale
intermezzo’s zal ook de Slingermarkt weer in het centrum van Helmond te vinden
zijn. Kramen voor deze Slingermarkt kunnen gereserveerd worden door het
contactformulier op de website van het oranje comité in te vullen. Kijk hiervoor
op http://oranjecomitehelmond.nl/contact/ en kies voor de optie Slingermarkt. Wij
zorgen dan voor de juiste afhandeling van uw aanmelding.
Daarnaast hebben we ook dit jaar kosteloos kramen beschikbaar voor verenigingen
die zich willen presenteren op deze leuke en feestelijke dag. Ook voor deze kramen
kan het contactformulier worden ingevuld, maar wacht niet te lang, want er zijn
slecht een beperkt aantal kramen beschikbaar.

Feest in Bakel tijdens Koningsdag

Nog geen plannen voor Koningsdag
en nacht? In Bakel is er weer een
spetterend programma samengesteld
voor jong en oud. Dit vindt plaats in het
centrum bij de kerk en ziet er als volgt uit:
Donderdag 26 april: KONINGSNACHT
Vanaf 20:00 uur: livemuziek in de
feesttent met een spettend optreden
van de band
KRAAKTHELDER !!!!
Humor, enthousiasme en een goede
interactie met het publiek zijn de
belangrijkste kenmerken van een
KRAAKTHELDER-show! Geen plein is
te groot en geen tentfeest te klein.
Overal speelt KRAAKTHELDER de allernieuwste Top-40 hits en de bekendste sfeerverhogende meezingers. Ook
krachtige rockcovers en hartstochtelijke
ballades maken de performance van
KRAAKTHELDER compleet.
De entree is gratis!
Vrijdag 27 april: Koningsdag:
Op vrijdag 27 april kleurt het centrum
van Bakel weer oranje.
De middag begint om 13.00 uur met
hijsen van de vlag en de opening van
de spelletjesmarkt, workshops en vrije
markt.
Spelletjesmarkt
De spelletjesmarkt start om 13.15 uur
en duurt tot 16.30 uur.
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Kinderen kunnen voor € 4,00 een
kaart kopen waarmee ze alle spelletjes
kunnen spelen en kunnen deelnemen
aan verschillende workshops.
Er staan in kramen op het plein weer
verschillende spelletjes en een aantal
springkussens.
Ook dit jaar kun je weer mooi worden
geschminkt en zal er ook wat lekkers
zijn.
Workshops
Nieuw dit jaar zijn diverse workshops
van Bakelse verenigingen.
De workshops beginnen om 13.15 uur
en de laatste zullen rond 16.30 uur zijn
afgelopen.
Er worden workshops verzorgt waar je
kan dansen, sporten en muziek maken.
Inschrijven kan op de middag zelf bij de
inschrijfkraam op het plein

Vrije markt
Kinderen t/m 12 jaar kunnen vanaf 12.00
uur hun speelgoed of eigengemaakte
artikelen verkopen in een gratis kraampje of kleed op de grond. Je kunt de
kraampjes reserveren door een email te
sturen naar info@oranjefeestenbakel.nl
Feesttent
Om 16.30 uur start de interactieve
spelshow in de tent. Dit jaar organiseren
wij voor alle kinderen RANJACANTUS!
Dit wordt een geweldige happening met
veel muziek en plezier.
De toegang is gratis
Feestavond
Vanaf 20.30 uur zal in de tent DJ Daan
Peeters een feestje gaan bouwen en
presenteren wij live Q MUSIC FOUTE
PARTY
De entree is gratis!
Wij hopen jullie allemaal te zien op
donderdag 26 en vrijdag 27 april op het
kerkplein in Bakel
Kijk ook eens op onze website
www.oranjefeestenbakel.nl
en
onze facebook pagina voor verdere
informatie, sponsors en foto’s van
voorgaande jaren.
Stichting Oranjefeesten Bakel
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Jeugd Zeil Vereniging Berkendonk
Nederland is traditioneel een land
van zeilers. Op dit moment doen bij
voorbeeld twee Nederlandse zeilboten
mee aan de Volvo Ocean race, een
zeilrace rond de wereld in 11 etappen.
Aan boord zijn twee Nederlandse
schippers, Bouwe Bekking en Simeon
Tienpont, ervaren stuurmannen die
al op zeer jonge leeftijd met zeilen in
aanraking zijn gekomen.
Ook in Helmond kun je leren zeilen,
zowel als jeugdige als jong-volwassene,
en wel bij Jeugd-Zeilvereniging Berken
donk, in het kort JZVB. Het zeilen is de
afgelopen jaren wel sterk veranderd.
Water en wind spelen nog altijd de
hoofdrol maar nieuwe, lichte en sterke
materialen hebben ranke en snelle
bootvormen mogelijk gemaakt. Zo
beschikt JZVB over 6 Open Bics, zeer
lichte en snelle zwaardboten waarin de
jeugd vanaf 11 jaar lol kan maken en de
zeilvaardigheden kan verbeteren. Onze
vereniging beschikt verder over Opti
misten voor de beginners vanaf 8 jaar
en Laser Pico’s voor gevorderden vanaf
13 jaar waarin onze gediplomeerde
zeilinstructeurs je opleiden tot het be
halen van officiële CWO-erkende zeil
diploma’s.

Dus ook als je later niet rond de wereld
wil zeilen maar gewoon rondjes wil va
ren op Berkendonk en in de zomer mis
schien in Friesland of op het IJsselmeer,
ben je welkom bij onze spetterende
vereniging.
Wist je trouwens dat cursisten van onze
vereniging hebben deelgenomen aan
de wereldkampioenschappen Splashzeilen? Hoe dan ook, als je zon, water,
wind en soms een spatje regen de

ideale sport- en spelomgeving vindt,
kom dan eens langs op onze vereniging
op Berkendonk of bezoek onze website
www.jzvb.nl. Neem gerust ook je ouders
mee want we hebben ook lessen voor
volwassenen of plaats voor nieuwe,
enthousiaste instructeurs.
Paul Krekel,voorzitter JZVB
De Kromme Geer 52, Helmond
Tel.: 06 46 04 02 49

Meezingen met ‘t Akkoordje op 11 april
Elke woensdagavond repeteren wij
als koor gezellig in het Dierdonkse
wijkgebouw
Parkzicht.
Daarnaast
hebben we door het jaar heen ook
diverse optredens in Helmond maar ook
daar buiten, echter 4 keer per jaar geven
wij de gelegenheid aan iedereen om
gezellig met ons mee te komen zingen
tijdens, de openbare Liederentafel in
Wijkcentrum Parkzicht in Dierdonk
Helmond.
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De eerst volgende Liederentafel is op 11
april 2018 van 20.00 uur tot 23.00 uur.
U wordt uitgenodigd om samen met ons
Nederlands en anderstalige luister- en
meezingliedjes, mee te zingen, dit onder
de bevlogen leiding van onze dirigent
Frans Sijmens. De teksten worden
geprojecteerd op het videoscherm maar
u kunt ook een liederenboekje kopen.

Wij zien u graag komen. De toegang en
koffie is gratis.
Meer informatie over optredens
en de meezingavonden vindt u op:
www.akkoordje.nl. of kom langs tijdens
onze repetitieavond.
Wij wensen u veel zang- en luisterplezier.
P.S. Wij doen ook mee aan de
Raboclubkascampagne
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Tennis je fit bij TV Dierdonk
Iedereen is welkom en zal door een
pro
fessioneel team wegwijs gemaakt
worden in de kunst van het tennis (zowel
voor beginners als voor gevorderden).
De clinic duurt van 15:00 tot 17:00 en
zal plaats vinden op ons tennispark.
• Lid zijn betekent onbeperkt tennis
sen het hele jaar door.
• Lid zijn betekent sporten in de wijk
op ons mooie tennispark.
• Lid zijn betekent gezelligheid in onze
moderne kantine.
• Lid zijn van TV Dierdonk houdt je fit.
Loop je al enige tijd rond met de ge
dachte om te gaan tennissen?
Dan is dit een goed moment om met
TV Dierdonk contact op te nemen
om te bepalen welke mogelijkheden
de tennisvereniging voor je biedt. TV
Dierdonk heeft gedurende 2018 mooie
aanbiedingen voor nieuwe leden om
kennis te maken met de tennissport of
aan te sluiten bij gevorderde leden die al
lid zijn van de club.

een intakegesprek en biedt, indien ge
wenst, begeleiding gedurende de eerste
maanden.
TV Dierdonk organiseert eveneens een
gratis tennisclinic op zaterdag 7 april.

Interesse? Stuur een mail naar
leden@tvdierdonk.nl. Wij nemen dan
op korte termijn contact op.
Met sportieve groet, TV Dierdonk.

TV Dierdonk is een gezellige tennis
vereniging die beschikt over een mooie
tennisaccomodatie gelegen in het hart
van Dierdonk. Er wordt getennist op all
weather banen, vier seizoenen lang.
Voor nieuwe leden biedt TV Dierdonk
in 2018 de mogelijkheid om via een
persoonlijke weg te bepalen hoe het
beste een succesvolle start gemaakt kan
worden binnen onze vereniging.
Nieuwe leden die nog niet of nauwelijks
getennist hebben, bieden wij bijvoor
beeld een proefpakket aan van vijf
lessen tegen een gereduceerd tarief
van 135 euro, inclusief lidmaatschap en
inclusief een nieuw racket.
Alleen lid worden kan natuurlijk ook.
Nieuwe seniorleden kunnen gedurende
2018 lid worden voor een sterk geredu
ceerd tarief van 50 euro. Nieuwe jeugd
leden betalen slechts 35 euro.
Gevorderde tennissers willen misschien
aansluiten bij competitieteams of zijn
op zoek naar andere spelers waar
mee getennist kan worden. De tennis
vereniging probeert hier zo goed
mogelijk in te faciliteren in de vorm van
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Jeugdprijspuzzel. Win een boekenbon!
Afgelopen maand hadden we de Ganzenbordzoeker. Als je
de nummertjes en pijltjes goed had gevolgd dan kon je ook
de oplossing invullen. Deze oplossing had te maken met
een actueel onderwerp, en het begin van de lente. De juiste
oplossing was dan ook “Na de Siberische ijsdagen komt het
echte voorjaar”. Het aantal inzendingen was deze keer maar
laag, was hij zo moeijlijk? Voor de komende maand graag
meer inzendingen. Dus niet alleen puzzelen, maar stuur de
oplossing ook in.

Het puzzelpaasei

Ook als je voor de eerste keer meedoet kun je al meteen in
de prijzen vallen. Uit de goede inzendingen van afgelopen
maand heeft de Secretaris Jan van Duren weer 3 willekeurige
kinderen getrokken. Deze hebben op 23 maart hun prijs,
zijnde een boekenbon van de Ganzenveer, in ontvangst
genomen. Op de foto hieronder de gelukkige prijswinnaars.
Van Harte Gefeliciteerd!

De omschrijving

Pleun Verleg, Filip Vucic en Nikki van der Biesent

Doe jij ook mee?

Deze maand hebben we een zevenletters Paaseipuzzel. de
laatse letter van het woord is een S en staat ook midden in het
paasei. Lees de omschrijving en vul het woord in. Begin bij 1.
Als je alle 10 woorden hebt ingevuld vormen de beginletters
op de donkerblauwe regel de oplossing.

1. hoe heten de jongen van een kip
2. als je niet meer zo goed ziet naar welke dokter ga je dan
3. tijdens een feestje worden er ……. En chips op tafel gezet
4. een achtarmig zeedier.
5. kwik, kwek en kwak zijn……. Van Donald Duck
6. een clown noemen zo ook wel een
7. als het gevroren heeft ga je het ijs op met aan elke voet een
8. je kan alleen buiten op straat wonen
9. als je op het podium uur heel goed je best doet dan krijg je
10. voor dat we euro hadden betaalden we met …..

Oplossing doodles spelletjespagina 19

Waar moet de oplossing naar toe?

De oplossingen van deze puzzel kun je bij voorkeur per mail
met als onderwerp “kinderpuzzel” opsturen naar:
puzzel@dierdonkgazet.nl of per post naar:
Gazet Kinderpuzzel
Schovenhorstweide 1
5709 SG Helmond.
Deelname is weer mogelijk vanaf 7 jaar, totdat
je de basisschool verlaten hebt. Vermeld je naam, adres,
telefoonnummer, leeftijd en of je een jongen of meisje bent.
Onder de goede oplossingen verloten wij:
3 boekenbonnen van € 10,00.
Uiterste inzenddatum: Zondag 15 april 2018.
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De fysiotherapeut vertelt ... duizeligheid
In het algemeen wordt onder duizelig
heid verstaan: ‘Het gevoel dat beleefd
wordt als de relatie tot de ruimtelijke
omgeving verstoord is.’ Wat u voelt kan
per patiënt verschillen. Het kan gaan
om draaierigheid of een licht gevoel in
het hoofd. Het gevoel alsof de wereld
om u heen draait of het idee dat u zelf
draait. Uw ruimtelijke oriëntatie is
verstoord en u kunt het gevoel hebben
om te vallen. Ook kunt u last hebben
van angst, transpireren, misselijkheid
en braken.
Duizeligheid is een klacht die veel voor
komt en daarmee een onderschat pro
bleem is. Bij 1 op de 10 patiënten die
bij de huisarts komt is duizeligheid de
hoofdklacht. De kans op het krijgen
van duizeligheidsklachten neemt toe
naarmate men ouder wordt, maar ook
bij jongere mensen kunnen duize
lig
heidsklachten voorkomen, meestal dan
veroorzaakt door een val, klap op het
hoofd of na een ziekbed.
Het symptoom duizeligheid zegt nog
niet zoveel. Door de verschillende oor
zaken van duizeligheid is het soms
moeilijk om een eenduidige diagnose te
stellen.
Veel voorkomende oorzaken van
duizeligheid kunnen zijn:
• Ontsteking van het evenwichts
orgaan
• BPPD, een goedaardige vorm van
aanvalsgewijze, positie-afhankelijke
draaiduizeligheid
• Orthostatische
hypotensie
is
een zeer sterke daling van de
bloeddruk wanneer iemand rechtop
gaat staan, resulterend in een
verminderde bloedtoevoer naar de
hersenen en flauwvallen.
• Angst (al dan niet in combinatie
met hyperventilatie) en depressie
kunnen ook leiden tot duizelig
heidsklachten. Meestal betreft het
dan een licht, zweverig gevoel en
geen draaiduizeligheid
• Ziekte van Ménière
• Een aanval van migraine
Draaiduizeligheid
Wat vooral bij ouderen veel voorkomt is
draaiduizeligheid bij bepaalde bewegin
gen van het hoofd, zoals bij gaan liggen
of draaien in bed, voor
overbuigen,
op
kijken. Omdat de houding van het
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hoofd een rol speelt noemen we dat
positieduizeligheid, oftewel Benigne
Paroxismale Positieafhankelijke Draai
duizeligheid (BPPD). ‘Benigne’ staat voor
goedaardig, en ‘paroxysmale’ betekent
dat het zich in aanvallen aandient. Het
draaierige gevoel is heel heftig, maar
duurt meestal niet langer dan een
minuut.
De aandoening zelf is niet ernstig,
maar kan (grote) gevolgen hebben.
Mensen worden er angstig en onzeker
van en het kan het dagelijks leven
sterk beïnvloeden. Duizeligheid komt
relatief veel voor bij mensen boven
de 65. Vooral bij ouderen kan het dan
leiden tot vallen en het verlies van
zelfstandigheid.
Hieronder een casus om een beeld te
schetsen van patiënt met duizeligheids
klachten:
‘Een mevrouw van 72 meldt zich in de
praktijk met duizeligheid en beschrijft
het volgende:
‘Ik ben al een maand duizelig en
draaie
rig. Een maand geleden ben ik
opgestaan uit bed en werd ik duizelig
toen ik me wilde gaan aankleden. Ik viel
hierbij bijna tegen de kast.
Ik word erg onzeker van de klachten in
m’n dagelijkse handelen. Ik ben bang
om trappen te lopen en auto te rijden.
De klachten gaan wel eens gepaard met
misselijkheid.
Mijn klachten komen vooral voor bij
specifieke handelingen zoals gaan liggen
in bed, bukken en opkijken.’

BPPD is goed behandelbaar door een
specifiek, geschoolde fysiotherapeut.
Klachten kunnen met zogenaamde
bevrijdingsmanoeuvres behandeld wor
den, zodanig dat de klachten vaak na
1 of 2 behandelingen al met 80% ver
beterd zijn.
Duizeligheidsklachten dienen niet onder
schat te worden en kunnen grote impact
hebben op het dagelijks functioneren.
De gespecialiseerde fysio
therapeut
speelt daarom een belangrijke rol in
het diagnosticeren en behandelen van
klachten waarbij duizeligheid betrokken
is. De gespecialiseerde fysiotherapeut
heeft de tijd om de klachten aan te
horen en heeft kennis en vaardigheden
in huis om de klachten te definiëren en
te behandelen.
Vita Forum
Hebt u zelf een idee voor een onderwerp,
laat dit dan aan de redactie van de
Gazet weten (redactie@dierdonk.nl) en
wij zullen bekijken of we hier gehoor aan
kunnen geven

Jeugd ATB baan Dierdonk 2018
De baan ligt er weer prachtig bij.
Na de stormschade heeft de gemeente
zeer snel de grote bomen gezaagd en
geruimd. Tourclub’81 Helmond heeft
het overig schoonmaakwerk verricht.
Gebruik
Tot mijn vreugde zie ik regelmatig jeug
dige fietsers op de baan. Het is niet
perse nodig om met een ATB fiets de
route af teleggen. Ik zie ook kinderen
met oma fietsen en moeders met
kinderen achterop de fiets. Het kan op
dit pad allemaal.

Ook de wandelaars gebruiken het pad,
gelukkig in tegenovergestelde richting.
Clinics
In de maand April worden er door
Tourclub’81 Helmond weer clinics
verzorgd in overleg met de basisschool
Dierdonk. Het doel van de clinics is
veilig fietsen, hard fietsen moeten de
kinderen zelf leren door het vaak te
doen. Het veilig fietsen helpt de kinde
ren ook in het fietsen op de openbare
weg.
Arie Manders
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Scouting Paulus: Welpenleiding gezocht

Heb jij een creatieve en ondernemende
persoonlijkheid, lijkt het je leuk om
elke week aan de slag te gaan met een
gezellige groep kinderen, ben je 18 jaar
of ouder en ben je toe aan een nieuwe
uitdaging, dan is welpenleiding worden
bij scouting Paulus iets voor jou!
Jongens en meisjes van 7 tot 10 jaar
heten bij scouting Paulus welpen. Deze
groep welpen komt elke week samen
om leuke en afwisselde activiteiten te
doen. Deze activiteiten variëren van het
bakken van koekjes tot het bedenken en
opvoeren van een toneelstukje en van
het knutselen van een carnavalsmasker
tot het lopen van een speurtocht. Het
is altijd de uitdaging om een leerzaam,
uitdagend maar vooral een leuk
programma te bedenken.
Bij scouting Paulus wordt er twee keer
per week een welpengroep gedraaid.
Een groep draait op de donderdagavond
van 18:30 tot 20:30. De andere groep
draait op zaterdagmorgen van 10:00 tot
12:00. Er is een leidingteam, maar elke
leiding draait ofwel de donderdaggroep
dan wel de zaterdaggroep.
Behalve dat de welpen elke week samen
komen, zijn er ook drie weekenden en
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een week per jaar dat de welpen op
kamp gaan. Gedurende deze kampen
zullen de welpen alle programma’s in
een bepaald thema doen. Zo zijn de
welpen onlangs op een kermiskamp
geweest. Op dit kamp zijn de welpen
over een zelfgemaakte kermis gelopen
en hebben ze aan een interactieve
spellenshow deelgenomen. Andere
kampthema’s zijn bijvoorbeeld “de
teletijdmachine” en “een reis rond de
wereld in tachtig dagen”.
Een ontzettend leuk en gezellig leiding
team zorgt er elke keer weer voor
dat er een programma is. Samen be
denken we alle programma’s. Elk lid
van de leiding geeft hierin aan welk
programma hij/zij leuk vindt om uit
werken. Op deze manier kan elke
leiding doen wat hij/zij leuk vindt. Ook
omdat het verschil in leeftijd groot
is binnen het huidige leidingteam
worden er veel programma’s vanuit
verschillende uitgangspunten bedacht.
Het leeftijdsverschil is zelfs zo groot,
dat sommige van de wat oudere leiding,
leiding zijn geweest van de jongste
leden van het leidingteam.
Al met al is er een hoop te doen als
leiding. Hiervoor is natuurlijk wat tijd
nodig. Als leiding ben je aanwezig
tijdens het draaien van de groep, werk
je programma’s uit en woon je eens per
maand een vergadering bij. Dit zijn altijd
hele leuke en gezellige momenten. Want
behalve dat we bezig zijn met belangrijke
dingen voor de groep, doen we vaak
ook gezellige dingen tussendoor. Zo
spelen we vaak een gezelschapspelletje,
hebben we allemaal ontzettend leuke
gesprekken en gaan we zo af en toe op

een leuke leidingactiviteit. We hebben
bijvoorbeeld het plan om binnenkort
met het leidingteam een bezoekje te
brengen aan de Efteling.
Samenvattend is het welpenleidingteam
van scouting Paulus een ontzettend
gezellige groep mensen die er ent
housiast voor zorgt dat er elke week
weer een leuk programma klaar staat!
Leiding zijn van een groep welpen bij
scouting Paulus is dus gewoon een
ontzettend leuke uitdaging! Lijkt het
jou ook leuk om leiding te worden of
heb je nog vragen, loop vooral een
keer binnen op een donderdagavond
of zaterdagmorgen! Ook kun je
een kijkje nemen op onze website
www.scoutingpaulus.com.
Graag zien we je op donderdagavond of
op zaterdagmorgen!

Meer informatie over onze scouting
groep kunt u vinden op :
www.scoutingpaulus.com
www.facebook/scoutingpaulushelmond
info@scoutingpaulus.com
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Parochie H. Lambertus
Eerste Communie 2018
In mei hebben we de eerste communievieringen voor de
kinderen uit Dierdonk en de kinderen uit Centrum en Noord,
in de Jozefkerk aan de Bakelsedijk. Hieronder de namen van
alle kinderen. Proficiat!
Jozefkerk 10 mei

Tiago Afonso Veiga
Lynckey v. Asten
Rodrigo Cardoso Santos
Hunter Cau
Angelica vd. Hulst
Vince Jacobs
Nena Jansen
Dayenne de Jongh
Amber Langewouters
Nigel v. Lierop
Nikola Matusz
Quinny vd. Nieuwenhof
Nadia Patyna
Andreas Patyna
Danique Pennings
Rinaldo Raaijmakers
Jill Smits
Fayenne Söhngen
Jayson Steevens
Alya Swinkels
Wiebe Weber
Daisy Wijnhoven

Jozefkerk 12 mei

Nicola Bobrzak
Pepijn Breuer
Lars Bruins
Pedro Carneiro Carrilhao
Eva Czaplinska
Lieke v. Gemert
Leandro Jordan
Marcel Kalita
Viktoria Kanka
Michalina Kocela
Madia Koscinska
Van Luis Lanh
Aaron Madet
Sarah Madet
Marlo Nooijen
Silva Nubia
Suraya Pereira Pullens
Nathan Richter
Danny Rodrigues Padroo
Piotr Skoczylas
Nigel Spierings
Keano Spierings
Thomas Swertz
Sanne Swinkels
Dylan Timmer
Roan Timmer
Aleksandra Wierzbicki

Nieuws over de Lambertuskerk
Restauratieproject 2018
De restauratie-vakschool Sint-Lucas in Boxtel heeft in 2016
en 2017 afstudeerprojecten gedaan in de Lambertuskerk. Zo
zijn alle altaren en de beelden in het priesterkoor vakkundig
gereinigd en gerestaureerd volgens de modernste technieken

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
(522109
diaken H.W. Dings
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Ook dit jaar gaan de studenten in twee groepen aan de slag.
Een eerste groep start in de komende maanden met … de
wandschilderingen in de kooromgang achter het hoogaltaar.
Daar zullen de wanden onder de ramen worden gereinigd
en geretoucheerd. Tijdens het werk zal bekeken worden
hoe ver men kan gaan, omdat we weten dat op sommige
plaatsen de schilderingen erg geleden hebben onder vocht en
veroudering. Wij hebben er weer grote verwachtingen van en
danken de studenten en docenten van Sint-Lucas wederom
voor hun inspanning en fijne samenwerking!
Aanlichting kerk en toren
In samenwerking met de Gemeente en
met dank aan de steun van wethouder
Stienen en de dienst Cultuur, is een
moderne LED-aanlichting van toren en
kerk aangelegd, waarbij de kerk op een
gepaste en artistieke manier tot en met
de spits tegen de nachtelijke duisternis
schitterd
Nieuw seizoen kerk-openstelling
Verder zal vanaf 1 mei de kerk weer
op woensdagen en zaterdagen geopend zijn en zal het
kerkwachtersgilde een expositie inrichten over de restauraties
van de laatste jaren door de studenten van Sint-Lucas. Aan
de ene kant van de kooromgang wordt live gewerkt, aan de
andere kant ziet u wat er al gedaan is. Van harte welkom!

Bereikbaarheid:
Centraal parochiekantoor: Tolpost 1, 5701 HE Helmond.
(ingang onder de kerktoren Jozefkerk)
( 0492 – 522109 (werkdagen 9.30-12.30)
Pastorie:
Bakelsedijk 1, 5701 HA Helmond. ( 0492 ‑ 477255
E-mail: parochie@heiligelambertus.nl.
Website: www.heiligelambertus.nl
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Protestantse Gemeente Helmond
De oorsprong van de chinese
filosofie: verschillen tussen
oost en west.

De Bethlehemkerk vindt u aan de
Sperwerstraat 2 te Helmond. Daar is
ook ‘t Trefpunt en de jeugdsoos.
Ook het kerkelijke bureau is hier
gevestigd. Het telefoonnummer is
539470. Elke zondag om 10:00 uur
heeft u gelegenheid om in de kerk
andere gemeenteleden te ontmoeten.
Voor de basisschoolleeftijd is er een
kindernevendienst.
In de wijken zijn enkele gemeenteleden
aanspreekpunt voor vragen en activi
teiten. Voor Dierdonk bestaat het wijk
team uit:
Ds. Corine Beeuwkes – van Ede
Speelweide 44, Bakel,
( 085-7604455
Hilgert Bos
Berkenheuveldreef 22
( 528741
Cathy Erbrink
Berkenheuveldreef 5
( 558281
Corrie Klop
Dierodonklaan 89
( 558808
Fien van Duren, diaken
Ockenburghpark 78
( 514120
Pieter Flach
kerkelijk werker
(ma en donderdag) ( 040-2842052
Kijk voor meer informatie op de site van
de Bethlehemkerk:
www.bethlehemkerk-helmond.nl
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In de maand van de filosofie, dit jaar
op verzoek, aandacht voor de Chinese
filosofie. Na een aantal jaren ons ver
diept te hebben in allerlei westerse
denkers is het tijd om de overstap te
maken naar een hele andere wereld: de
Chinese filosofie.
In vier avonden zullen we inleiding doen
van de grote denkers en in de Chine
se filosofie en zullen we ons steeds de
vraag stellen waar de verschillen en
overeenkomsten zitten tussen de wes
terse filosofen en die uit China.
Avond 1
Confusius is misschien wel een van de
bekendste wijsgeren. Naast zijn wijs
begeerte heeft hij ook een grote bij
drage geleverd aan het beschrijven van
de hoogontwikkelde Chinese cul
tuur
van meer dan 3000 jaar oud. We behan
delen 4 van zijn belangrijkste geschrif
ten.
Avond 2
Lao Tse. Net als Plato en Aristoteles
leefden twee van de grote grondleggers
van de Chinese Filosofie in eenzelfde
tijdperk Confusius en Lao Tse hebben
elkaar volgens de overlevering een keer
ontmoet. Over Lao Tse als persoon is
weinig bekend. Aan hem wordt de leer
van het Taoisme toegeschreven.

denken. We kijken naar nieuwe confu
cianistische filosofiën.
Avond 4
Oosterse en Westerse filosofische op
vat
ti ngen vergeleken. Deze laatste
avond staan we stil bij de betekenis van
de Oosterse opvattingen en de verschil
len in denken met westerse filosofen.
De avonden zijn op 3, 10, 17 en 24 april
in de Bethlehemkerk en beginnen om
20.00 uur onder leiding van Wilfred
Achthoven.

Koffie-inloop-ochtend
Elke dinsdagmorgen (ook in de zomer
periode!) houden we koffie-inloopochtend in de Ontmoetingsruimte van
de Bethlehemkerk van 10.00-12.00u.
Een ieder die het gezellig vindt om
een kopje koffie te drinken samen met
anderen, elkaar te ontmoeten op een
doordeweekse dag, nodigen we hierbij
uit! Van harte welkom!

Avond 3
Het Confucianisme door de eeuwen
heen. Het denken van Confusius kent
vele volgelingen en is nog steeds een
domi
nante stroming in het Chinese

Nieuwsblad voor Dierdonk

Stichting Draaiorgels Helmond
Zondag 1 april: Eerste Paasdag, op deze dag zijn we gesloten.
Op 2 april, 2e Paasdag zijn we geopend zoals op zondag en
kunt u van 14.00 tot 16.00 uur genieten van het concert van
de Helmondse en Veldhovense Mondharmonicavereniging.
(HMV en VMV) Beide verenigingen zijn enthousiaste
mondharmonica liefhebbers. Voor het 3e jaar op rij verzorgen
zij een prachtig Paas- voorjaarsconcert te midden van de
draaiorgels. De mondharmonica maakt evenals een orgel
gebruik van lucht. Er wordt onder leiding van dirigente
Viola Barends in orkestverband (meerstemmig) gespeeld
op de chromatische mondharmonica, aangevuld met basmondharmonica en akkoordmondharmonica. Een orkest wat
volledig uit mondharmonica-spelers bestaat, dat komt maar
zelden voor, en dat maakt HMV en VHV ook zo bijzonder! Het
repertoire bestaat onder andere uit meezingers, filmmuziek,
jaren 60-70 hits en maar ook Jazz.

Zondag 8 april om 14.00 uur concert door Accordeana met
het Thema JONGE MENSEN OP HET CONCERTPODIUM.
Na het gitaarensemble ook nu weer jonge mensen mede
in concert. Liefde voor muziek is van alle tijden en van alle
leeftijden. Accordeana draagt de liefde voor het accordeon
al meer dan 65 jaar uit, in haar pure vorm maar ook in verrassende combinaties met zang, dans, acteurs en solisten.
Deze keer hebben zij 3 jonge mensen gevonden die hun liefde
voor muziek met hen willen delen. Iris, Marjolein en Willem
durven het aan hun muzikaliteit te combineren met een accordeonorkest, een spannende en knappe uitdaging. Mooie
muziek op accordeon aangevuld met mooie muziek door onze
jonge gasten. (inzetjes)

Zondag 15 april 14.00 tot 16.00 uur concert
6 m star e de C
door de Brandweerkapel op historische
grond
Al 3 x eerder waren ze te gast, de Brandweerkapel Helmond.
Zij bestaan uit 16 personen en werden in 1981 popgericht
Een
G
C
22 ap
op hi torisc
e g ond
door
groepje muzikale brandweerlieden stond
aan de
grondvesten
van de kapel. Hun eerste repetities vonden plaats in de
voormalige brandweerkazerne aan de Torenstraat 36a, de
huidige Gaviolizaal en huisvesting van Stichting Draaiorgels
Helmond. Een concert dus op historische grond. Het
z
n opt
repertoire van de brandweerkapel bestaat voornamelijke uit
Duitse en Tsjechische volks- en stemmingsmuziek.

Zondag 22 april 14.00 tot 16.00 uur meezingconcert door
Liederentafel Helmond West
Vorig jaar waren zij er ook, en gezellig!!. Liederentafel Helmond
West is opgericht onder de naam “Houtse Liederentafel”. Vijf
jaar geleden is de naam gewijzigd naar Liederentafel Helmond
West. Het koor bestaat uit ongeveer 20 leden en zingen
levensliedjes, eigentijdse liedjes en liedjes die door iedereen
in het geheugen liggen en ook meegezongen kunnen worden.
Het repertoire van het koor wordt regelmatig veranderd en
aangepast aan het seizoen waarin wordt gezongen.

Zondag 29 april 14.00 tot 16.00 uur concert blaaskapel
Krajovjanka
Een dynamische blaaskapel, opgericht in 2001 door
enthousiaste muzikanten uit de regio Midden-Limburg en
Oost-Brabant. “Kraj” is “streek/omgeving”. Letterlijk vertaald
betekent de naam dus streek/regiokapel. Zij allen hebben
een voorliefde voor de Mährische en Böhmische muziek. De
kracht van Krajovjanka zit hem in het feit dat veel ervaring is
opgedaan in Tsjechië voor het krijgen van vooral feeling hoe
deze mooie muziek moet worden gespeeld en de cultuur van
de streek te leren kennen. Dit gevoel en de opgedane ervaring
wordt door de muzikaal leider overgedragen en “tussen de
oren” gebracht van de muzikanten!
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De entree tijdens de openingstijden en optredens is gratis,
echter vragen wij wel een donatie achter te laten in onze
orgelpijp.
Zie ook: www.draaiorgelshelmond.nl
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Vanaf 6 mei starten de Carat concerten weer. Wij zien u graag
voor een gewoon bezoek. Anders tot ziens op 30 september!
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Rabobank CLUBKAS campagne

2018

Stem tussen donderdag 5 april
en maandag 30 april 2017 op:
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www.mijnbankenik.nl/helmond/clubkascampagne
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Woonplezier
Woonplezie
begint bij Broeckx makelaars
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Coendersberglaan 33

Ockenburghpark 18

Walenburgweide 12

5709 MA He mond
v aagp js € 349.500 k.k.

5709 M TE He mond
v aagp js € 290.000 k.k.

5709 SN TE He mond
v aagp js € 319.000 k.k.

UW

UW

NIE

UW

NIE

NIE

Wildenborchlaan 18

Dierdonklaan 16

Varennadreef 3

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

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

5709 SX TE He mond
v aagp js € 339.000 k.k.

Aankoopbegeleiding
De won ngmarkt n D erdonk draa t op vo e toeren
Momentee hebben w j meer kopers voor won ngen dan dat er won ngen te koop staan H erdoor bege e den
w j ook d verse kand daten b j de de aankoop van hun n euwe won ng n D erdonk
W t u doorgroe en b nnen de w jk maar weet u n et waar u moet beg nnen? Neem dan gerust contact met
m j op
k kom graag vr jb jvend b j u op de koff e om de moge jkheden met betrekk ng tot het aankopen van uw
n euwe won ng te bespreken
Uw w jkspec a st
Alwin Greefkes
06 547 90 222

alwin@woonplezier.nl
www.woonplezier.nl
Tel.: 0492 549 055

V nd ons ook op

