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Op een mooie zondag in februari
Zondag 24 februari 2019, een dag met 
veel zon. Een dag waarop je kon kiezen, 
terrasje pakken; in het zonnetje zitten 
of lekker winkelen op deze koopzondag. 
Maar ook prima weer om de tuin vast 
weer een beetje op orde te brengen. 
Kiezen om binnen te blijven was ook een 
optie:  en dan genieten van een concert 
in de Gaviolizaal of lekker mee te zingen 
in Traverse met “Hil Hellemond zingt”. En 
ja, de voetbalfanaat ging zeker naar het 
voetbal, in zo’n stadion ben je binnen en 
toch buiten.

Voor ons als redactie is een keuze ma-
ken voor binnen of buiten op zo’n mooie 
zondag toch iets lastiger, want de drukker 
verwacht wel dat hij vanaf de maandag 
de Gazet kan gaan drukken, dus zijn wij 
druk met de voorbereidingen. Nu is de 
hoeveelheid werk aan de Gazet ook 
afhankelijk van de hoeveelheid kopij en 
beeldmateriaal die wordt aangeleverd. 
Alhoewel er na de deadline een pagina-
planning wordt gemaakt en wordt inge-
schat hoeveel ruimte we nodig hebben 
kan het zijn dat men zich toch verkijkt op 
de hoeveelheid tekst. Dan moet er op het 
laatste moment nog gekozen worden om 
een stuk wel of niet te plaatsen en even-
tueel door te schuiven naar een volgende 
maand.

Zoals gezegd niet veel kopij wil wel zeg-
gen wat minder werk maar wat zou een 
Gazet zijn zonder voorwoord, dus zelfs 
op een mooie zondag als vandaag zal er 
geschreven moeten worden, want als de 
Gazet bijna af is heb je een mooi totaal 
overzicht waar misschien wat over te 
zeggen valt. 

Zo zie je dat MoetNiks weer volop bezig 
is met zowel binnen als buiten activitei-
ten die worden geregeld door nieuwe 
kartrekkers. Binnen zitten met mooi weer 
kan tijdens de computerinloop, maar ook 
met een nieuwe activiteit in Dierdonk, 
Eetpunt Dierdonk. Ook zit je binnen als 
je begin november naar de uitvoering van 

Maskerade gaat, maar dan zal het weer 
wel minder mooi zijn. Carnaval kent di-
verse binnen-activiteiten maar voor bui-
tenactiviteiten kun je het komend week-
end terecht in de stad waar we voor de 
feestvierders hopen op boitegewóón…! 
weer. Verder in maart kun je buiten zijn 
bij de tennisclub met de Dierdonk Games, 
of doe wat voor de medemens en meldt 
je aan als duo fietser. 

Ik heb op deze mooie zondag er voor 
gekozen om pas bij het donker worden 
dit voorwoord te schrijven waarbij ik niet 
persé wil zeggen dat ik dan de middag 
buiten heb gezeten. Uiteraard is niet de 
hele inhoud belicht in dit voorwoord, 
maar ja daar hebben we dan ook een 
inhoudsopgave voor. Natuurlijk zijn ook 
de andere inzendingen interessant om 
wat over te vertellen maar leest u dat 
zelf maar.

Misschien klinkt dit voorwoord wat 
onzinnig maar dat mag dan ook in deze 
carnavaleske periode. Voor diegenen die 
carnaval gaan vieren wens ik iedereen 
een fijne carnaval, en voor diegenen 
die besloten hebben dit gedruis te ont-
vluchten en wellicht op wintersport te 
gaan, een fijne vakantie gewenst en kom 
zonder botbreuken terug. En last but not 
least, de komende dagen net zo een mooi 
weer als vandaag toegewenst.
.

Fijne ca
rnaval
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Alg. Politienummer (0900-8844
Wijkagent (0900-8844
 mail: monique.van.lierop@politie.nl
 henry.van.dongen@politie.nl
Basisschool Dierdonk (512021
Dierenambulance (513971
Gemeente (Meldingen) (140492
Kruiswerk Peelland (0900 8998636
Parochie H.Lambertus (522109
Wijkopzichter Theo van Lieshout
 mail: stadswacht@Helmond.nl
Opbouwwerker LEVgroep (06 14871295
Ziekenhuis Elkerliek (595555

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

Centrale Huisartsen Post
(alleen spoed) (0900 - 8861

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

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

Tandarts Dhr. R.J. van Hagen,
Coendersberglaan 42 5709 MA Helmond
Behandeling op afspraak (556156
www.tandartsvanhagen.nl

Tandarts Mw. H. Jeurgens-Schoolen
Waterleliesingel 22 5709 PD Helmond
Behandeling op afspraak (510410

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

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

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

Peuterspeelzaal Hummeldonk 
 (088-2088726
Moeders-voor-moeders
Sandra Rondeel (514911
Kinderopvang ZieJeZo
Zwanebloemsingel 54 (06 4344 3137
Kinderdagverblijf De Bereboot
Oude Dierdonk 1 (475009
Spring Kinderopvang
met een voorsprong (088 2088200

Telefoonnummers

Redactieadres: redactie@dierdonkgazet.nl
Wijkvereniging:

www.dierdonk.nl
Adres: Ockenburghpark 78,

5709ML Helmond,
Secretariaat:

secretariaatwijkvereniging@dierdonk.nl
Wijkraad:

www.dierdonk.nl
Secretariaat:

secretariaatwijkraad@dierdonk.nl
Parkzicht (gebouw)(556266
Secretariaat: Hans v. Rijt,

Postbus 130, 5700AC Helmond
Reserveringen via beheerder (06-30735792

www.parkzichtdierdonk.nl
DierdonkEvents
dierdonkevents@dierdonk.nl

Papier, gft, pmd en restafval:
Wilt u weten wanneer het 
afval bij u wordt opgehaald, 
kijk dan in de afvalkalender 

op de website www.deafvalapp.nl.

Knutselclub
Secretariaat en inschrijving leden:
contactpersoon vacature

De fotoclub van 
Dierdonk

www.fotodier.nl (0621606934
stevenlangewouters@hotmail.com

Ouderenwerk Haverveld-Dierdonk
Mevr. Tineke de Jong
Sprengenbergweide 47,
5709 SM Helmond, (518956
owhdhelmond@gmail.com

Scouting Paulus Helmond-oost / Dierdonk
Blokhut:  Bakelsedijk 208,
5703 JH Helmond.
Info: P. Sanders, (542730
Wethouder Hamacherplein 14
Gezellig bridgen bij “One Down”.
In Parkzicht op maandagavonden.
Mevr. W. Nourredine (524889,
www.nbbclubsites.nl/club/30014
Liedertafel ’t Akkoordje
contact: ( 06 41721916
info: pr@akkoordje.nl
www.akkoordje.nl

Secretariaat:
Schovenhorstweide 1,
5709SG Helmond, (517210
secretaris@rampetampers.nl
www.rampetampers.nl
Dierdonkdagen
bestuur@dierdonkdagen.nl
activiteiten@dierdonkdagen.nl
Tennis Vereniging Dierdonk
Secretariaat:
Leeuwenborchweide 19,
5709SB Helmond, (514007
secretaris@tvdierdonk.nl
www.tvdierdonk.nl
Toneelgroep Maskerade
Leonie Boxstart, (510380
Horstlandenpark 44,
5709 MB, Helmond
info@maskeradehelmond.nl
informatie: Edwin Augustijn
Wilgenroosbeek 13,
Edwin@OSDierdonk.nl
Informatie:
tafe l tenn is .d ierdonk@yahoo. i t
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De redactie behoudt zich het recht voor 
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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 !!
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KLEDINGREPARATIE
Ger van Hout

Gediplomeerd
coupeuse/costumière
Nieuwveld 88 Helmond
tel.     0492-533074
mob.  06-22773192

Horstlandenpark 4 5709 MB Helmond 

0492-386100 

Uw installateur voor : 

Cv ketel 

Waterontharder 

Hybride warmtepomp 

Badkamers 

Onderhoud en storing 

Vloerverwarming 

Sanitair 

Tegels 

FIETS REPARATIES
Alle reparaties aan uw fiets vakkundig 
uitgevoerd, maak een afspraak:

Ook verkoop van 2e hands fietsen.

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

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

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

Al  meer dan 90 jaar uw 
vertrouwde witgoedspecialist

• RVS, inhoud 45 liter 
• hetelucht, boven- en
  onderwarmte, grill en 
  magnetron (1000 Watt) 
• digitaal display met Assist 
• email binnenwanden met 
   EcoClean coating 
• Led binnenverlichting 
• CMG636NS2

INBOUWCOMBI

1.399.-    

999.-
euro

      VAN DUPPEN WITGOED   |   OOSTENDE 10   |   5702 NP HELMOND   |   TELEFOON (0492) 52 30 51   |   WWW.VANDUPPEN.NL
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Het gaat weer goed in Helmond
‘Canpack Helmond groeit fors’, 
‘Taiwanees bedrijf vestigt zich op 
de Automotive campus’, ‘Lightyear 
opent productiehal’, Food Tech 
Brainport wordt o.a. met provinciale 
steun uitgebreid, Helmond één van de 
vijf Europese centra voor mobiliteit’.  
Zomaar een aantal koppen uit de 
kranten van afgelopen maanden. 

Het gaat weer goed in Helmond, het coalitieprogramma 
waarin een groot deel van ons verkiezingsprogramma 
(‘Helmond, stad met ambitie’)  is opgenomen wordt stap voor 
stap uitgevoerd en begint haar vruchten af te werpen. Er is 
weer werk voor u en uw kinderen en dankzij die groei is onze 
stad ook in de komende jaren in staat te investeren in goed 
onderwijs, zorg, welzijn en een betere leefomgeving. 

De groei die wij ervaren is het gevolg van vele toekomstgerichte 
investeringen. Investeren doen bedrijven om iets te kunnen 
verkopen, hiervoor is een duidelijk en samenhangend beleid 
noodzakelijk. Kiest u op 20 maart voor de VVD dan kiest 
u voor een voortzetting van dit succesvolle beleid. U kiest 
ervoor om te blijven investeren in een slimme en duurzame 
economie in een stad die een spilpositie inneemt binnen de 
Peel en de Brainport Regio.

Om deze positie te kunnen behouden zijn investeringen in 
mobiliteit noodzakelijk. Tijdverlies door files veroorzaakt, kost 
het bedrijfsleven miljoenen en gaat tevens ten koste van onze 
concurrentiepositie, onze veiligheid en het milieu. Een goede 
bereikbaarheid van de stad, de regio en de bedrijventerreinen 
is daarom belangrijker dan ooit. Na jaren van praten zonder 
resultaten is het onder leiding van de VVD gedeputeerde voor 
mobiliteit eindelijk gelukt besluiten te nemen ter verbetering 
van deze infrastructuur: de N279 wordt stevig aangepakt, de 
A67 wordt verbreed, het probleem bij de Beekse Brug wordt 
opgelost en er worden snelfietsroutes gerealiseerd. 

Maar we zijn nog niet klaar. Nog dit jaar vragen we de 
gemeenten Helmond, Nuenen en Eindhoven om aan te geven 
hoe ze de route door het hart van de Brainport Regio (o.a. 
A270, Kasteeltraverse, Kennedylaan) willen gaan verbeteren. 
De VVD zet zich hierbij in voor een toekomstbestendige 
regio en daarbij kan ook nieuwe infrastructuur tot de 
mogelijkheden behoren. Als deze gemeenten samen met een 
goed plan komen is de VVD in de provincie klaar om te helpen 
met de realisatie.

Bent u er ook van overtuigd dat onze regio nog maar aan 
het begin staat van een periode van duurzame economische 
groei, stem dat op 20 maart VVD. Stem voor de partij van de 
DOENERS, voor een stad en een provincie die er toe doen! 

Theo Manders, raadslid VVD

Helmond als voorloper in de energietransitie
Op donderdag 7 februari gingen on
geveer 10.000 jongeren demonstre
ren om aandacht te vragen voor 
het  klimaat. Dit in navolging van 
jongeren demonstraties in andere 
landen om ons heen. Het laat zien dat 
het klimaatbeleid echt leeft, ook of 
júist bij de nieuwe generatie. Zij roe
pen de politiek op om meer te doen 
aan de vervuiling en het tegengaan 

van klimaatverandering. Daarbij moet het principe gelden 
van ‘de vervuiler betaalt’. Hier ben ik het roerend mee eens. 

Het wordt tijd dat de politiek haar verantwoordelijkheid 
neemt, zodat Helmond in de toekomst net zo’n plezierige stad 
is om te wonen, recreëren en verblijven als nu. Tegelijkertijd 
weten we dat dit niet lukt als we met elkaar zo blijven leven 
als in de afgelopen decennia. Verduurzaming is nodig, op alle 
fronten. Er liggen een hoop uitdagingen voor, ook in Helmond. 
Denk aan de omvorming naar een circulaire economie, de 
vergroening van de stad, het zoveel mogelijk tegengaan van 
de gevolgen van de klimaatverandering en het verbeteren van 
de luchtkwaliteit (zonder stankoverlast). 

De gevolgen van de klimaatverandering zijn onontkoombaar. 
Zeker in het stedelijk gebied ondervinden we hier dagelijks 
de effecten van. Gelukkig stellen techniek en innovatie ons 
in staat om nieuwe antwoorden te formuleren, om nieuwe 
energiebronnen aan te boren en om de nadelige gevolgen van 
onder meer de klimaatverandering tegen te gaan. 

D66 staat positief tegenover alle (schone) vormen van groene 
energie. Het liefst zien we dat zonne-energie op elk dak wordt 
opgewekt. Via een impuls van € 3 miljoen over vier jaar maken 
we als gemeente een goede slag. Vanuit deze middelen nemen 
en ondersteunen we maatregelen om Helmond duurzamer te 
maken, zoals de inzet van klimaatcoaches.

De vergroening van onze stad begint bij bewustzijn en 
draagvlak. Zo zetten we de campagne ‘Alle Lichten op 
Groen’ door. We sporen bedrijven aan om met duurzame 
maatregelen geld te besparen en controleren hier ook 
sterker op. Op deze manier kunnen we een bijdrage leveren 
aan een schoner milieu. Naast deze extra financiële impuls 
blijven ook het bestaande Duurzaamheidsfonds en de 
duurzaamheidsleningen voor woningen bestaan. Deze 
leningen willen we aantrekkelijker maken, zodat meer mensen 
er gebruik van maken. Hiermee financieren en stimuleren 
we groene initiatieven van inwoners. Daarbij zetten we er 
in het bijzonder op in dat ook mensen met een kleinere 
portemonnee groen en duurzaam moeten kunnen leven. 

Dit alles draagt bij aan een klimaatneutraal Helmond in 2035. 
Alleen door daar actief mee aan de slag te gaan en ingrijpende 
maatregelen te nemen kunnen we Helmond doorgeven aan 
de generaties na ons.

Vriendelijke groet,
Jochem van den Bogaard, 

Raadslid D66
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Lekker voetballen, trefballen, hockeyen of bijvoorbeeld meedoen aan een stormbaanrace onder 
begeleiding van vakdocenten lichamelijke opvoeding en pedagogisch professionals, dat kan bij 
Sportstuif. We bieden sportieve activiteiten die aansluiten bij de leeftijd en interesses van uw zoon of 
dochter.

Kinderen zijn dol op dingen uitproberen. Daar bieden wij dan ook alle ruimte voor én we stimuleren 
kinderen hun talenten te ontwikkelen.  Bovendien leren kinderen van elkaar: respect, samenwerken, 
lol maken en omgaan met winst en verlies. 

De uren na school zijn vrije tijd. Daarom vinden wij het belangrijk dat er iedere dag weer nieuwe 
avonturen te beleven zijn bij Sportstuif. 

Welkom bij buitenschoolse opvang Sportstuif! Vindt u 
het ook zo belangrijk dat een kind zich na school 

lekker kan uitleven door middel van sport en 
spel? Dan is Sportstuif de perfecte plek!

OPENINGSTIJDEN  
Maandag t/m vrijdag vanaf 
einde schooltijd tot 18:30 uur.  
 
Op studie- en vakantiedagen 
van 07:30 - 18:30 uur.

BSO SPORTSTUIF
Braakse Bosdijk 1A
5703 HZ Helmond

MEER WETEN?
088-633 20 20   
info@sportstuif.nl      
www.sportstuif.nl

Sportstuif 
komt naar 
Dierdonk!

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
   

       

            



Moet Niks, excursie naar het Heemhuis
Op dinsdag 19 maart is er een excursie naar het Heemhuis in 
Deurne, Stationsstraat 73 5751HC Deurne.
Bij goed weer kan door liefhebbers gebruik worden gemaakt 
van de Beugelbaan

Opgave bij: Ans Postma, De Groote Scheerelaan 3 Dierdonk 
Helmond, Tel:06 20 39 79 18.
Maximaal 20 deelnemers toegang gratis, wees er snel bij.
Consumpties eigen kosten
13.45 uur aanwezig zijn.

Heemhuis
In dit monumentale pand, dat het thuis is van de Heemkunde
kring H.N. Ouwerling Deurne, was vroeger een café 
gevestigd. Wanneer de stamgast in die tijd de voordeur 
opende, stond hij direct midden in het herberglokaal. In de 
keuken zijn de voorraadkast  met turfvak om het fornuis of 
de plattebuiskachel te stoken  nog aanwezig. De zolder is 
ingericht als oudheidkamer. Hier worden oude voorwerpen 
getoond. Van historische munten tot Sunlightzeep. In de 
kelder zijn archeologische bodemvondsten te bezichtigen uit 
Deurne. De collectie bestaat uit onder meer delen van een 
oud walvisskelet en potscherven uit de omgeving van het 
Groot Kasteel. Tevens is er een kopie te zien van de in de Peel 
gevonden vergulde Romeinse helm. Het originele exemplaar 
bevindt zich in het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden.

Expositie
Er zijn regelmatig interessante exposities met thema’s die 
aansluiten bij de historie van de gemeente Deurne. Ten tijde 
van het bezoek van Moet Niks is de expo VaarwelDeurnese 
emigranten te zien.

Beugelen
In de tuin van het Heemhuis ligt een originele beugelbaan. 
Beugelen is één van de oudste balsporten van Nederland. 
Officieel een ‘herensport’ maar tegenwoordig kan jong en 
oud eraan meedoen! Het is een sport waarbij een zware bol 
met een houten schop of sleger in beweging gebracht wordt. 
Het is de bedoeling om de bol door de ring in het midden van 
de baan te laten rollen.

Activiteitenoverzicht Moet Niks 
maart / juni 2019

Datum of periode Activiteit Plaats Toelichting

Maart dinsdag 19e Excursie naar het 
Heemhuis in Deurne

Stationsstraat 73 5751HC 
Deurne Zie de Gazet van Maart

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

Mei / einde deze maand Bustocht Omgeving WestBrabant Informatie volgt
Juni dinsdag 25e Fietsdagtocht Route nog uit te zetten Informatie volgt

Elke woensdagmorgen Koersballen Parkzicht Van 10.00 uur tot 12.00 uur

Als nieuwe activiteiten commissie zijn we druk bezig een aantrekkelijk programma te bieden.
Enkele activiteiten zijn nog niet rond. Zo ook de planning voor het komende half jaar.
Contactpersonen: Ans Postma tel. 0620397918 / Henk Arts tel. 537112 / Wim Claassen tel. 559737
Voor bovenstaande activiteiten zien wij graag nieuwe gezichten!
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Eetpunt Dierdonk,
Op 31 januari 2019 zijn we gestart met EETPUNT Dierdonk 
(Wijkcentrum Parkzicht)

Via mondelinge contacten zijn er mensen benaderd om de 
interesse te peilen. Die was er dus wel degelijk en zaten we 
uiteindelijk met 28 personen gezellig te eten en te praten.

Graag nodigen wij u uit om hier maandelijks gebruik van te 
maken.
U die behoefte heeft aan contacten leggen, onder het genot 
van een etentje en glaasje.

U kunt zich nog aanmelden voor deelname op 28 maart.
Er geld een maximum van 32 personen.

Praktische informatie:
Iedere laatste donderdag van de maand om 17:00 uur
Dus 28 maart/25 april / mei niet/ 27juni / 29 aug./26 sept
Kosten € 10,00 + consumptiebon. Te betalen bij binnenkomst
Minimaal 1 week van tevoren aanmelden bij
Herman van Hassel :   06-36219014
of H@nny v Rijt :  g.rijt@chello.nl 0612638229

Als u onverhoopt niet kunt dan graag 1 dag van te voren 
afmelden.
Het menu voor 28 maart is: Helder Groentesoep
 Vlaamse stoof,
 rode kool en Aardappelpuree
 Yoghurt met fruit

Herman van Hassel en H@nny van Rijt

Computerinloop Parkzicht Foto Workshop 2
In de eerste workshop, die op donderdag 14 februari 
gehouden werd, hebben we ons bezig gehouden met het 
transporteren van foto’s vanuit het opnameapparaat in de 
PC of de laptop.

We hebben ons bezig gehouden met de manieren waarop 
we de foto’s kunnen maken; hoe we ze kunnen kopiëren en 
hoe we het programma dat we deze keer gaan gebruiken, 
op het internet kunnen vinden en hoe en wat we kunnen 
downloaden. Gezien de uitstekende mogelijkheden op het 
gebied van organiseren van (foto)bestanden hebben we 
gekozen voor het programma Irfanview.

De aanwezigen en degenen die zich hadden aangemeld, 
hebben inmiddels de getoonde dia’s in PDF-formaat 
ontvangen.

Workshop 2 zal gaan over de manier waarop heel gemakkelijk 
de namen van uw foto’s kunnen worden aangepast naar iets 
wat begrijpelijk is. Ook krijgt u tips hoe de foto’s gemakkelijk 
georganiseerd kunnen worden. En verder zal het een en ander 
verteld worden hoe eenvoudige fotobewerkingen uitgevoerd 
worden.

U kunt zich aanmelden voor deze workshop. Hieronder staan 
alle gegevens.
Datum en tijd: 21 maart van 10:00 tot 11:30 uur
Meebrengen: Laptop en een USB stick met oefenfoto’s
Kosten:  Gratis
Aanmelden: Uiterlijk 17 maart via mail 

cvanderzanden@upcmail.nl

Door aan te melden zorgt u ervoor dat we het adres hebben, 
waarna we de dia’s van de workshop kunnen sturen. Ook aan 
deze service zijn geen kosten verbonden.

Als u de vorige keer verhinderd was of de aankondiging hebt 
gemist kunt u dit in het mailtje kenbaar maken. We sturen u 
dan alsnog de dia’s van de eerste workshop.

Uiteraard blijft u tot 11 april van harte welkom op alle overige 
inloop-donderdagen van 10.00 - 12.00 voor ondersteuning bij 
problemen met uw laptop, tablet of smartphone.
Zowel Windows als Apple gebruikers zijn welkom.

Carel van der Zanden
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Maskerade
Ter gelegenheid van ons 15 jarig bestaan zijn we met 
veel enthousiasme begonnen met de repetities van het 
wereldberoemde theaterstuk Augustus Oklahoma van Tracy 
Letts, onder regie van Dirk van der Pol.

We spelen op locatie, want speciaal voor deze productie 
wordt Cultureel Centrum Parkzicht (Helmond-Dierdonk) 
omgebouwd tot de villa van de familie Weston, ergens op 
het snikhete platteland van Oklahoma. En op deze plek 
vertellen wij het hartverscheurende, maar tevens komische 
familiedrama waarin mensen elkaar het leven onmogelijk 
maken.

Het verhaal:

Na de mysterieuze verdwijning van vader Beverly verzamelt de 
familie Weston zich in het ouderlijk huis, ergens op het vlakke 
landschap in Oklahoma. Een bont en succesvol gezelschap, 
althans zo lijkt het. Want al snel lopen de spanningen hoog 
op. Aanstichtster hiervan is vooral de aan pillen verslaafde 
manipulatieve moeder Violet. Alle familiegeheimen worden 
onthuld, van jeugdtrauma’s en verslaving tot scheiding en 
onmogelijke liefdes. De gifbeker moet tot op de laatste 
druppel leeg, met als gevolg dat iedereen het uiteindelijk zelf 
maar moet zien te rooien…

We hebben vanaf dit seizoen enkele nieuwe spelers bij 
Toneelgroep Maskerade. Deze worden binnenkort aan jullie 
voorgesteld.

De première is op 1 november om 20.00 uur. De voorstelling 
is verder nog te zien op 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 november, eveneens 
om 20.00 uur in Parkzicht, Dierdonklaan 1 in Helmond.

Vanaf nu kunt u kaartjes bestellen via onze website
www.maskeradehelmond.nl of telefoonnummer 0633309588. 
Volg ons ook op onze Facebook- en Instragrampagina
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versautomaat
van 8.00 tot 22.00 uur

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

Verhoeven  
                Martens vof

www.tuincentrumdebiezen.nl

7 minuten van Dierdonk!

Alles voor een stralende tuin!
Wij helpen u graag!

Dierdonk

Biezenweg 2a Beek & Donk

Kla tnr  
ro c nr.  

Formaat: 
 

62
      

1    

                 

      
 

                     

Bernhardstraat 15
Bakel

            



Afgelopen maand is er bij de maande
lijkse clubactiviteit aandacht besteed
aan het fotograferen met een externe
flitser. Bij fotografie draait alles om
licht; zonder licht is er geen foto. Is er
onvoldoende licht aanwezig, dan zal je
al snel overstappen naar het gebruik
van een flitser. In de meeste camera’s
zit een inklapflitser. Deze zijn echter
beperkt qua kracht en de lichtbron is
ook altijd van voren. Bij het maken van
mooie foto’s is dit verre van ideaal. Ex
terne flitsers zijn een stuk krachtiger,
maar vooral een stuk veelzijdiger dan
opklapflitsers. Doordat de kop van de
flitser vaak draai en kantelbaar is, kunt
u de externe flitser ook een andere kant
op richten om zo bijvoorbeeld via een
witte muur of een plafond te flitsen. Dit
maakt de flits indirect en daardoor meer
diffuus en subtiel.

Hieronder een aantal tips voor externe
flitsers:
• Let er bij de aanschaf van een opzet
flitser op dat deze kan communiceren
met je camera. Dat deze voorzien is
van een draai en kantelbare flitskop.
En kijk daarnaast naar het richtgetal.
Het richtgetal van een flitser geeft aan
hoe krachtig deze is. Hoe hoger het
richtgetal, hoe krachtiger de flitser is.
Zolang het richtgetal boven de 40 zit

kun je er in de meeste situaties prima
mee uit de voeten.

• Wanneer je met je flitser rechtstreeks
op je onderwerp fotografeert is het
belangrijk goed op de achtergrond te
letten. Reflecterende onderwerpen
zullen je flitslicht namelijk ontzettend
fel reflecteren en vaak volkomen uit
gebeten zijn. Dit levert lelijke felle
witte vlekken op in je achtergrond die
erg afleidend zijn. Denk aan verkeers
borden, ramen en andere glanzende
oppervlakken.

• Als je een opzetflitser met draai en
kantelbare kop hebt kun je indirect
flitsen. Je richt je flitser dan niet
recht naar voren, maar bijvoorbeeld
op het plafond. In het algemeen kun
je stellen dat het licht van een grote
lichtbron aangenamer is dan dat van
een kleine lichtbron. Met licht van
een grote lichtbron krijg je namelijk
zachter licht; de overloop van licht
naar schaduw gaat geleidelijk.

• Als je een flitser gebruikt kun je in
principe je camera op 100 ISO laten
staan. Moderne camera’s kunnen
echter ook prima ruisarme foto’s ma
ken op 400 of 800 ISO. Bij een hogere
lichtgevoeligheid heb je minder licht
nodig om dezelfde foto te maken. Je
hebt dus ook minder flitslicht nodig.
Hiermee bespaar je batterijen en de
flitser is ook sneller weer klaar met
herladen, zodat je sneller achter
elkaar foto’s kunt maken.

• Je camera kan waarschijnlijk prima
flitsfoto’s maken wanneer je deze in

de programmastand (P) gebruikt. Daar
is ook niks mis mee. Wil je echter wat
creatiever met je flitslicht gaan wer
ken dan is het slim om ook eens de
andere standen op je camera te pro
beren. De werking bij de sluitertijd en
diafragmavoorkeuze programma kan
per cameramerk verschillen, maar je
kunt zo bijvoorbeeld je onderwerp be
vriezen, maar toch de beweging van je
omgeving vastleggen.

En ook heel belangrijk bij het gebruik
maken van externe flitsers: zorg voor
voldoende batterijen. Het zou jammer
zijn als je halverwege je fotoshoot al
geen gebruik meer van kan maken.

Met vriendelijke groet,
Jeroen van Odijk

Fotodier … Flitsfotografie
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Download 
de smuller app

via de app-store
of play-store DE SMULLER

FASTFOODCAFE

Download 
De Smuller Helmond     

app
voor bezorgen
en afhalen

Voor meerdere kandidaten zijn wij op
zoek naar royale tweekappers in

Dierdonk en Brouwhuis.
Maak geheel vrijblijvend een afspraak

voor de verkoop van uw woning.

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

Konings
voor Verf en Behang

Korting op voorraad behangAltijd

 25%

             

            



Mama, ik wil dit jaar 
als het carnaval is naar 
school als boer,  zegt 
Olivier. “Hoezo wil je 
als boer?”, wil mama 
weten. “Omdat je 
dan niet naar je werk 
hoeft. Je bent altijd 
thuis”, zegt Olivier. 
“Ja, je kan wel altijd 
thuis zijn, maar dan 
moet je wel werken. 
Als je boer bent heb 
je koeien, heel veel 

land dat gemaaid moet worden of je 
verbouwd iets op het land. Je moet wel 
alles bij houden hoor”, legt mama uit. 
“Maar ik wil alleen verkleed als boer. Als 
ik later groot ben ga ik dat niet worden 
hoor,” zegt Olivier.

Als Martijn hoort waar mama en Olivier 
het over hebben wil hij ook wel zeggen 
hoe hij verkleed gaat met carnaval. 
“Ik ga dit jaar als Superman”, roept 
hij vrolijk. “En wie is dat dan?”, wil 
mama weten. “Hij kan vliegen en helpt 
mensen. En ik wil ook wel eens vliegen”, 
legt Martijn uit. En ook Martijn mag zelf 
weten wat of wie hij is met carnaval. 

Mama heeft nog een week de tijd om er 
voor te zorgen dat de jongens er tip-top 
uit zien. “Mama, denk je dat ik er echt uit 
ga zien als een boer?”, wil Olivier weten. 
“Ik denk het wel. Ik kan alleen niet aan 
een boerenzakdoek komen. Wie zou die 
nou hebben?”, antwoord mama. “Oh, 
maar die heeft opa. Van de week zag ik 
hem met een rode geruite ding zijn neus 
snuiten. Mag ik opa bellen?”, vraagt hij. 
Oliver belt en legt uit waarom hij de 
zakdoek van opa wil. “Natuurlijk mag je 
die van me lenen. Moet ik alleen even 
aan oma vragen of ze hem wilt wassen. 
Denk niet dat je hem wilt hebben met 
mijn snotjes erin”, lacht opa. “Hè, bah 
opa. Nee ik wil een schone zakdoek”, 
roept Olivier. Opa en oma komen toch 
morgen even oppassen dan nemen ze 
de zakdoek mee. 

Als Olivier en Martijn door opa en oma 
van school worden gehaald heeft opa 
een verrassing voor Olivier. Wat blijkt 
opa heeft ook nog een echte boerenpet. 
“Oh, die is gaaf opa. Mag ik hem van je 
lenen voor carnaval?”, vraagt Olivier. “Je 

mag hem natuurlijk lenen. Daarom heb 
ik hem ook voor je meegenomen”, zegt 
opa.  Martijn zegt dat hij nog niets heef 
voor carnaval en hij wil graag superman 

worden. Oh zegt opa 
dan zullen wij samen 
de stad in gaan en 
kijken of we een mooi 
supermanpak voor jou 
kunnen krijgen. 

Thuis vragen oma 
en Olivier zich af of 
het opa en Martijn 
zal lukken. “Ik hoop 
echt dat het opa 

lukt. Martijn roept al zo lang dat hij 
graag superman zou willen zijn. En 
wanneer kan je dit nu beter doen dan 
met carnaval; toch omie?”, vraagt hij. 
“Ik hoop het ook jongen. Maar kom we 
moeten toch wachten, we gaan lekker 
wat eten. Waar of niet Tess?”, zegt oma. 
Tess holt naar de keuken en met een 
“Ikke drinken yogo”, loopt ze even later 
weer terug met oma de kamer in. “Ik 
van omie yogo gehad. Lekker hè”, zegt 
ze tegen Olivier. “Je mag helemaal geen 
yogo hebben ’s middags”, zegt Olivier. 
“Dat weet ik wel jongen, maar oma is er 
toch, dan mogen er altijd andere dingen 
als bij mama”, lacht oma.

De ochtend dat het carnaval op school is 
zijn de jongens erg vroeg wakker. Maar 
dat is ook niet zo gek, ze willen allebei zo 
graag naar school om carnaval te vieren. 
Ze gaan naar beneden waar mama ook 
al bezig is met het ontbijt. “Jullie zijn 
vroeg op”, zegt mama. “We kunnen 
niet meer slapen. We willen graag een 
boterham eten en dan ons aankleden 
voor carnaval”, legt Olivier uit. “Dat 
dacht ik al, daarom ben ik er ook al uit 
om boterhammen te maken en jullie 
aan te kleden. Papa let op Tess en als ze 
wakker wordt haalt hij haar uit bed. Dus 
ik heb alle tijd voor jullie”, zegt mama. 

Er word rustig ontbeten en daarna gaat 
mama met de jongens naar boven. 
Het is opa gelukt een supermanpak te 
krijgen voor Martijn allen het aankleden 
van Martijn is moeilijker dan bij Olivier. 
Mama helpt dan ook eerst Martijn, 
want Olivier kan zelf wel eerst beginnen 
met aankleden. Het eindresultaat is echt 
heel leuk. Met rode wangen komen de 

jongens de trap af en papa maakt foto’s. 
“Papa ga je ook mee naar school?”, wil 
Martijn weten. “Ja, we gaan met z’n 
allen. Mijn patiënten komen vandaag 
wat later dus we gaan eerst naar de 
carnaval op jullie school. Zullen we 
gaan?”, wil papa weten. De jongens 
rennen naar de auto en Tess, als klein 
boerinnetje, vliegt er achter aan. Tess 
is trouwens heel trots dat ze boerin is, 
want nu lijkt ze op haar grote broer, die 
boer is. 

Op school is het een drukte van belang. 
Er lopen indianen, assepoesters, 
feeën, politiemannetjes, cowboys, 
brandweermannen, heksen en noem 
maar op. “Goedemorgen juf!”, zegt 
Olivier. “Tjee, goedemorgen boer. Komt 
u melk brengen?”, vraagt ze. “Nee, ik 
ben het Olivier”, zegt hij. “Dat weet ik 
wel, maar nu ben je boer en niet Olivier, 
kijk maar naar je kleren”, zegt de juf. 
Iedereen begint te lachen en daarna 
moeten de jongens naar binnen omdat 
de carnavalsdag op school begint. 

Papa en mama gaan weg nadat ze Tess 
op de peuterspeelzaal hebben gebracht, 
waar ook allemaal kleine, lieve verklede 
kindertjes lopen. Als mama aan het 
einde van de dag de jongens op komen 
halen blijkt Martijn de eerste prijs te 
hebben gehaald voor de beste carnavals 
verkleedpartij. “Ik heb daarvoor een 
laafstok gehad. Kijk maar is wat er 
allemaal aan hangt. Een raceautootje, 
snoepjes en nog meer”, zegt Martijn 
heel trots. “Hebben jullie het wel leuk 
gehad?”, wil mama weten. “Het was te 
gek, gaaf! Ik wil wel vaker verkleed naar 
school”, roept Olivier. 

Thuis horen mama en papa nog meer 
verhalen van de carnavalsdag. Ook 
Tess verteld haar verhaal en zelfs de 

jongens kunnen 
goed luisteren naar 
hun zusje. “Leuk 
hè mama, dat Tess 
het ook leuk heeft 
gehad”, zegt Olivier. 
“Tuurlijk is dat leuk. 
En lief dat jullie ook 
naar haar verhalen 
hebben geluisterd”, 
zegt mama. Fijne 
Carnaval

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

       Oplossingen op pag 27.
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HOOFDSTRAAT 155 • HELMOND
0492 - 661 884 • INFO@HEUVEL.NL

AALSTERWEG 134 C • EINDHOVEN
040-7820849 • INFO@HEUVEL.NL
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 *onze makelaar licht dit graag bij u thuis toe.

UW HUIS TE 
KOOP?

Wij zijn dringend op zoek 

naar nieuwe woningen in uw 

wijk. Als groot kantoor met 

een breed netwerk hebben 

wij de kopers voor u in het 

vizier! Overweegt u uw 

woning te verkopen? Neem 

eens contact met ons op 

voor een vrijblijvende 

waardebepaling én profiteer 

van onze aanbieding*

UW WONING EXTRA

ONDER DE AANDACHT 

ZOWEL IN HELMOND 
ALS IN 

EINDHOVEN

            



Carnaval 2019 Parkzicht

PARKZICHT
CARNAVALSAVOND

DONDERDAG 28 FEBRUARI

LEEFTIJD VANAF 18 JAAR

TOEGANG GRATIS

AANVANG 20.30 UUR

KINDERDISCO
M.M.V. DJ - KLUMPIE

VRIJDAG 1 MAART

LEEFTIJD GROEP 5 T/M 8

ENTREE € 2.50

AANVANG 19.00 UUR

EINDE 21.30 UUR

Ieder kind ontvangt een tractatie

Leuke prijsjes te winnen voor best de 
verkleedde kindereN

KAARTEN VERKRIJGBAAR AAN 
DE ZAAL

KINDERMIDDAG
M.M.V. DJ – KLUMPIE

MAANDAG 4 MAART

ENTREE GROOT EN KLEIN € 2.50

AANVANG 14.00 UUR

Kinderen krijgen diverse tractaties

Ballonnenclown aanwezig

Laat je smincken

De grabbelton met leuke cadeautjes

KAARTEN VERKRIJGBAAR AAN 
DE ZAAL
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De fysiotherapeut vertelt ... 

Hoofdpijn en Migraine” 
Bent u al jaren bekend met hoofdpijn
klachten? Hoort hoofdpijn bij uw 
leven? Gebruikt u veel medicijnen voor 
uw hoofdpijn? Heeft u hoofdpijn én 
migraine? Is er niets meer aan te doen?
Dan is dit misschien iets voor u!

De meest bekende vormen van hoofd
pijn zijn migraine, spannings hoofdpijn 
(tension type headache), cluster hoofd
pijn en menstruatie hoofdpijn. In de in
ter  nationale classificatie van hoofd pijn, 
worden er meer dan 300 verschil len de 
vormen aangegeven.

Dit leidt tot vele verklaringen en behan
del vormen voor hoofdpijn. Ondanks 
diverse onderzoeken zoals MRI, CT scan, 
bloedonderzoek etc, kan er vaak geen 
duidelijke oorzaak voor de hoofdpijn 
aangetoond worden.

In Australië heeft Dean Watson, een 
nieuw verklaringsmodel voor de meeste 
hoofdpijnvormen ontwikkeld, met daar
bij een passende behandelvorm. Inmid
dels heeft hij afgelopen 20 jaar al meer 
dan 8000 patiënten hiermee succesvol 
kunnen behandelen.

De Watson Headache Approach, (zie 
www.watsonheadache.com), is te her
leiden tot 1 oorzaak van de meeste 
vormen van hoofdpijn, namelijk een ge
sensitiseerde (=overgevoelige) hersen
stam.

De hersenstam is het neurologisch 
knoop punt vóór de hersenen, waar de 
sensorische informatie binnenkomt, 
vanuit alle structuren van hoofd, nek en 
hals. Bij een overgevoelige hersenstam 
kunnen de hersenen niet meer duidelijk 
registreren waar het pijnsignaal uit het 
hoofd/halsgebied exact vandaan komt. 
Deze signalen worden door de hersenen 
als 1 pijn vertaald, HOOFDPIJN. Mensen 
hebben vaak herkenbare oorzaken voor 
het optreden van de hoofdpijnklachten 
zoals; stress, verkeerde houding, voe
ding (bv wijn en chocolade), menstrua
tie, vermoeidheid etc.

Dean Watson heeft ontdekt, dat je 
door specifieke druk op de bovenste 
nekwervels, de herkenbare hoofdpijn 
kunt provoceren. Zodra je de druk 
weg neemt, verdwijnt ook weer de 
hoofdpijn. Met deze druktechnieken 

is gebleken dat je de overgevoeligheid 
van de hersenstam kunt beïnvloeden en 
daardoor ook de hoofdpijn.

De meest krachtige eigenschap van zijn 
benadering is dan ook: “Reproductie en 
reductie van de herken bare hoofdpijn 
heeft een verminderde gevoeligheid (= 
desensitisatie) van de hersenstam tot 
gevolg”.

Behalve met deze nieuwe behandel
methode, kan er ook altijd in combinatie 
met dry needling, EMG meting, aktieve 
oefentherapie en houdingstherapie, 
de voor u meest geschikte behandeling 
voor hoofdpijn toegepast worden.

Vita Forum

Ga toch DuoFietsen !
Sportief vrijwilligerswerk op het 
moment dat het U schikt !

Bij de Stichting Duofietsen Helmond 
gaat U ’s middags met een elektrisch 
ondersteunde fiets een tocht maken 
van ca. 15 a 20 km met gasten die dit 
niet zelfstandig kunnen doen door 
ouderdom en/of een lichamelijke of 
geestelijke beperking. Uiteraard wordt 
deze rit onderbroken door een gezellig 
samenzijn bij een heerlijk kopje koffie 
of thee. De dankbaarheid die U mag 
ontvangen van uw gast maakt dit 
vrijwilligerswerk onvergetelijk !

U geeft een maand vooruit aan welke 
dagen U beschikbaar bent. Als U de 
definitieve planning een week vooraf 
ontvangt kunnen er nog altijd aan
passingen gedaan worden.

U bent dus sportief, gezond en sociaal 

bezig op het moment dat het U 
uitkomt!

Bij interesse krijgt U een uitnodiging 
voor een introductiedag waarin u nadere 
uitleg krijgt over dit vrijwilligerswerk en 

het functioneren van de fietsen etc.

Wij hopen U binnenkort als colle
ga vrijwilliger te mogen ont moe ten, 
aanmelden kan op:
www.duofietsenhelmond.nl
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Weekendtoernooi 30 en 31 maart
Primeur in Helmond: Op 30 en 31 maart organiseert TV 
Dierdonk een gezellig open tennistoernooi: De Dierdonk 
Weekend Games! 

Het is voor het eerst in Helmond dat er een open toernooi 
wordt georganiseerd, wat zich tot slechts één weekend 
beperkt. Dat moet toch wat gemakkelijker in onze drukke 
agenda’s in te passen zijn! Het is ook een mooie opwarmer 
voor de start van de voorjaarcompetitie een week later. 
We willen er vooral een gezellig weekend van maken. 
Echte Brabantse gastvrijheid. Het is een toernooi voor alle 
niveaus, ook voor de beginners! We willen het hiermee zo 
laagdrempelig mogelijk houden.
Dus schrijf zo snel mogelijk in via mijnknltb.toernooi.nl. De 
inschrijving staat nog open tot 15 maart.

EERSTE OPEN
DIERDONK
WEEKEND GAMES
Dé toernooivorm die wel in je agenda past

30 & 31 MAART 2019 
Aanvang wedstrijden tussen :

Zaterdag 09.00 – 21.30
Zondag 09.00 – 13.30

Categorie 6,7, 8, 9
HD – GD – DD

Leeftijd 17 +

Inschrijfgeld 6 Euro/pp

E-mail: OTC@tvdierdonk.nl
Inschrijven: mijnknltb.toernooi.nl
Inschrijving sluit Vrijdag 15/3/2019 

Paasknutselen Parkzicht 20 april 
Omdat het paasknutselen vorig jaar een groot succes geweest 
is willen wij daarom ook dit jaar weer een knutselmiddag 
voor jullie organiseren. Deze middag zal plaats vinden op 
paaszaterdag 20 april a.s. Ook dit jaar vindt het knutselen 
weer plaats in Parkzicht van 14.00 tot 16.00 uur. Kinderen in 
de leeftijd van 4 t/m 10 jaar zijn weer welkom om te komen 
knutselen voor Pasen.

Wij bieden diverse mogelijkheden om iets leuks voor Pasen 
in elkaar te zetten, ook kun je weer geschminkt worden en 
als het weer het toelaat kunnen we misschien ook buiten nog 
paaseitjes gaan zoeken. Natuurlijk zal ook de Paashaas ons 
weer een bezoek brengen en voor ieder kind een traktatie 
meebrengen. Deelname is ook dit jaar weer gratis.

Wil je ook komen knutselen, meld je voor 15 april aan via: 
dierdonkevents@gmail.com

Papa’s mama’s opa’s en oma’s mogen natuurlijk meekomen.
Houd de Gazet van april in de gaten voor verdere informatie.
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Helmond

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

www.ruyssenaars-vdbroek.nl

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

• Fysiotherapie
• Manueeltherapie
• Sportfysiotherapie
•  Orthopedische

Revalidatie
• Oedeemtherapie
• Dry Needling

Fysiotherapie

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

•  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

            



Kent u deze Dierdonker al?
Yvonne van de Vorst
Hoe goed kent u uw wijkgenoten? Wie 
woont er in uw buurt en wat houdt hen 
bezig? In ieder editie een interview met 
een Dierdonker om hier achter te komen.
Deze keer: Yvonne van de Vorst.

Yvonne van de Vorst, 52 jaar, getrouwd 
en moeder van twee volwassen 
dochters, woont sinds 2002 in onze wijk 
op de Leeuwenborchweide. Daarvoor 
woon de ze in haar ouderlijk huis in de 
Pronto. Vrienden van haar woonden 
in Dierdonk en hun huis vond ze zo 
mooi dat ze zei: Ik verhuis alleen naar 
Dierdonk als jullie huis ooit te koop 
komt. Toen haar vrienden daadwerkelijk 
hun huis te koop zetten, was het dan 
ook snel rond: Yvonne en haar gezin 
wonen sindsdien met heel veel plezier in 
Dierdonk.

Naast haar baan als secretaresse bij een 
advocatenkantoor in Eindhoven en de 
zorg voor haar gezin, is Yvonne vooral 
druk met haar werk voor Stichting 
AuwFieppen. Deze Carnavals-stichting 
(hoe toepasselijk voor deze tijd van het 
jaar), organiseert op carnavalsmaandag 
en -dinsdag een geheel verzorgde 
middag voor Helmonders van zestig 
jaar of ouder. Hoewel in beginsel de 
middagen bedoeld waren voor minder-
draag krachtige en mindervalide in-
woners, mag iedere zestig plusser die 
in Helmond woont er naartoe en dat 
weten er gelukkig ook genoeg. De mid-
dagen trekken namelijk zo’n 600 man 
per keer en worden al jaren in de aula 
van het Jan van Brabantcollege ge-
houden. Zo’n 96% van alle bezoekers 
komt nog traditioneel Carnavalesk 
verkleed.

Het programma zit bomvol optredens 
van kletsers, muzikanten, dansers... 
er komt van alles langs. Op maandag 
bren gen daarnaast de Keiebijters, de 
Nar ren en de Heipoort hen traditio-
neel een bezoekje, wat altijd zeer 
ge  waar deerd wordt. Er komen veel 
heer  lijke carnavals-hapjes, zoals wor-
sten   broodjes, roggebrood met zult 
en haring langs, én er is een echte 
ouderwetse dansvloer waar de be-
zoekers kunnen laten zien welke dansen 
ze nog beheersen. Aan het eind van de 
mid dag wordt er ook nog afgesloten 
met een loterij. Het enige wat mensen 
zelf moeten betalen zijn de consumpties 
en de garderobe. Yvonne: “Het komt 
wel eens voor dat iemand de garderobe 
al amper kan betalen en de hele middag 
met een glaasje water voor zich zit. 

Maar mensen zijn je zo dankbaar … ze 
zijn even weg en kunnen echt carnaval 
vieren en meemaken. Het is ontzettend 
dankbaar om te mogen organiseren.”

Yvonne raakte door haar vader, destijds 
voorzitter, zo’n negen jaar geleden be-
trok ken bij AuwFieppen: “Ze kwamen 
handen te kort dus ik ging een keer mee 
om te helpen.. Ik vond het zó leuk om 
te doen dat ik vanaf die keer meteen 
verkocht was.” Inmiddels zit ze zelf in 
het bestuur als secretaris, en regelt ze 
niet alleen op de dag zelf van alles, maar 
ook vooraf.

Stichting AuwFieppen heeft zo’n 30 
vaste vrijwilligers en is grotendeels 
afhankelijk van sponsoren, zowel parti-
cu lieren als bedrijven. “Toen het crisis 
was, hadden wij daar ook last van. 

Bedrijven die al jaren trouw sponsoren 
waren –vaak van vader op zoon 
doorgegeven–, zeiden ineens ‘we slaan 
een jaartje over’. Gelukkig gaat het nu 
weer beter, maar we zijn altijd op zoek 
naar mensen die iets willen bijdragen, 
al is het maar 5 euro … alles is heel erg 
welkom”.

De carnavalsmiddagen zijn een oer-
Helmondse traditie en worden al sinds 
1948 ieder jaar georganiseerd. Dit jaar 
gaan ze dus al weer voor de 71e keer 
plaatsvinden. “Er komen ook ieder jaar 
weer veel 60-plussers uit Dierdonk. Ik 
zie zelfs vaak bepaalde groepjes jaar 
na jaar aan dezelfde tafels zitten.”, zegt 
Yvonne lachend.

De middagen worden ieder jaar 
aangekondigd in alle lokale kranten 
en via posters in bejaardentehuizen. 
Maar omdat het al zolang bestaat, kent 
iedere rasechte Helmonder deze mooie, 
gezellige traditie.

“We doen het echt voor de mensen. Ook 
alle kletsers en groepjes die op komen 
treden: iedereen doet dat belangeloos 
en gratis. En dat terwijl ze tijdens de 
carna vals dagen ergens anders veel 
geld kunnen verdienen. Ik vind dat echt 
super.”

Mocht u dus nog een leuke dag beste-
ding zoeken tijdens de carnaval en bent 
u 60 jaar of ouder, dan bent u op carna-
vals maandag en -dinsdag van harte 
welkom tussen 13:00 en 18:00 uur in 
de aula van het Jan van Brabant College 
aan de Molenstraat 191.

Maartje van Lith
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R.J. van Hagen   TANDARTS   0492-556 156

Coendersberglaan 42

5709 MA  Helmond - Dierdonk

V  p n l  nd l n    tti  m vVoor professionele tandheelkunde in een prettige omgeving.

w a twww.tandartsvanhagen.nl

NIEUW BIJ SMITS&SMITS

Vouwgordijnen met 

zijg
eleiding. Ideaal vo

or 

draaikiepramen en dakramen! 

Door ons in
 eigen huis 

ontwikkeld en geproduceerd. 

Kom het ervaren in onze 

showroom!

Braaksestraat 1
5709 JC Helmond

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

Laat u verrassen op 

onze Facebook-pagina:

facebook.com/smitsensmits

Daarom Smits&Smits

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

OOK TUINKRIEBELS ?

LAAT UW TUIN COMPLEET OPNIEUW
 AANLEGGEN OF RESTYLEN !

- Wij terrastegels verkopen die kleurvast, krasvast en slijtvast
   zijn en waarbij onkruiden in de bestrating verleden tijd zijn !  
- Wij gazon verkopen en leggen dat nooit meer gemaaid of 
   bemest hoeft te worden !  
- Dat u voor een complete Tuinaanleg of Re- styling van uw 
   tuin bij ons op het juiste adres bent !  
- Wij geheel vrijblijvend bij u langskomen voor het maken 
   van een Tuinplan dat bij u past !

Wist u dat ?

HTN VLOER & TUIN 
ENGELSEWEG 200 A 

HELMOND   T.0492 792499

            



Rampetampers feest voor kinderen

Feestmiddag voor de kinderen op maandag 4 maart
Speciaal voor de kinderen van de diverse basisscholen houden 
we in onze residentie “de Fonkel” op maandag een interactieve 
middag. Naast samen lekker springen en hossen op (carnavals)
muziek of meedansen met je favoriete artiest, bieden wij 
de kinderen de gelegenheid om zelf op te treden. Dit mag 
alleen of met meerdere tot maximaal 5 personen. Je moet je 
hiervoor wel aanmelden op feestmiddag@rampetampers.nl. 
Op deze dag wordt de feestmuziek verzorgt door DJ Yorlin. 
Natuurlijk wordt er gezorgd voor een lekkere traktatie. Lever 
de kleurplaat in die te downloaden is op onze website, en 
maak ook kans op een prijsje zowel voor de kleurplaat als in 
de loterij. Vanouds dus belooft dit weer een gezellige boel te 
worden waar je gewoon bij geweest moet zijn.

Feestmiddag voor de kinderen op dinsdag 5 maart
Speciaal voor de kinderen van de diverse basisscholen houden 
we in onze residentie “de Fonkel” een gezellige middag. 
Lekker samen springen en hossen op (carnavals)muziek of 
meedansen met je favoriete artiest. Op deze dag zullen de 
Kiezelkeikes met hun dansmarietjes en Kiezelkeikesharmonie 
de feestvreugde aan komen vullen. Op deze dag wordt de 
feestmuziek verzorgt door DJ Klumpie. Ook vandaag wordt er 
weer gezorgd voor een lekkere traktatie. Lever de kleurplaat 
in die te downloaden is op onze website, en maak ook kans op 
een prijsje zowel voor de kleurplaat als in de loterij. Vanouds 
dus belooft dit weer een gezellige boel te worden waar je 
gewoon bij geweest moet zijn.

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

Bezoek ook www.rampetampers.nl voor meer informatie.

€1,00
Entree
Incl. winkans en 

iets lekkers

Dinsdag
 5 maart

14:00 tot  17:00

FEEST MIDDAG
in de Fonkel

door DJ Klumpie
met dans, spel en ....

Residentie De Fonkel -  Prins Karelstraat 123 -  5701 VL Helmond  - tel. 0492 597444 

Mede mogelijk gemaakt door: vereniging wijkbeheer binnenstad

F E E S T M I D D A G

4 maart
14:00 tot 17:00

max. 5 personen per optreden
Optredens aanmelden voor 1 maart bij: 

vol = vol
FEESTMIDDAG@RAMPETAMPERS.NL

€1,00
entree

incl. winkans en 

iets lekkers

Locatie: wijkhuis de fonkel

Beste wijkgenoten, sinds een paar 
jaar ben ik als vrijwilliger coördinator 
voor de wijk Dierdonk en organiseer ik 
de jaarlijkse collecteweek van Reuma 
Nederland (voorheen Reumafonds). 
Elk jaar in maart gaan we met een 
aantal vrijwilligers langs de deuren om 
te collecteren. Allemaal inwoners van 
Dierdonk. 

Met het geld dat bijeen wordt gebracht 
wordt onderzoek gefinancierd om deze 
ziekte - die in Nederland ruim 2 miljoen 
mensen ( jong en oud) treft - uit te 
bannen.
De oorzaak van de meeste vormen van 
reuma is onbekend en daardoor ook 
(nog) niet te genezen. 

Helaas zijn er niet genoeg vrijwilligers 
om in de hele wijk te kunnen 
collecteren. Bij deze wil ik de inwoners 

van Dierdonk oproepen om collectant 
te worden. Help een paar uurtjes in 
het jaar mee. In de week van 18 tot en 
met 24 maart 2019 vindt de jaarlijkse 
collecteweek plaats.

Geïnteresseerden kunnen zich melden 
bij mij, telefoonnummer 0625494806 of 
via ericakooistra65@gmail.com

Vriendelijke groeten
Erica Kooistra

Collectanten gezocht

Al 55 jaar een Ram goede carnavalsvereniging
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De kookmuts
De Nederlandse varkens (met 
name het uit Limburg afkomstige 
LIVAR-varken) zijn van uitstekende 
kwaliteit, en bieden smakelijk en 
bovendien budgetvriendelijk vlees. Het 
varkenshaasje is wellicht een van de 
meest populaire en gastronomische 
stukjes vlees. De kookmuts maakt er 

een klassieke bereiding mee, met een pittige saus op basis van 
piccalilly en met Hollandse bloemkool. Om het helemaal af te 
werken, komen er gekookte aardappelen bij.

De naam van het gerecht ‘Blackwell’ is afgeleid van de gekende 
Engelse piccalilly “Crosse & Blackwell”, welke wordt gebruikt 
om deze saus te bereiden. Piccalilly, dat van oorsprong een 
Engels product is, is een mengsel van ingemaakte klein 
gesneden groenten (met name bloemkool, augurken en 
zilveruitjes) met azijn en mosterd, waardoor het een frisse zure 
smaak heeft. De felgele kleur is doorgaans afkomstig van de 
kurkuma-specerij.

Mijn weerspreuk voor deze maand is; “ Maart niet te droog en 
niet te nat, vult de boer zijn kist en vat ” Het is maar dat u het 
weet.

Gazetmenu voor de maand maart
Varkenshaas ‘Blackwell’
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . voor 4 personen

Ingrediënten
700 gram varkenshaas
10 aardappelen
1 bloemkool
1 sjalot
1 dl witte wijn
1 dl runderfond
1 dl room
3 eetlepels piccalilly
Zout en peper
Boter

Benodigdheden
Braadpan
Oven
Kookpan(nen)

Bereidingswijze
Kruid het vlees met wat zout en zwarte 
peper.
Verwarm de oven voor op 160°C.
Verhit een braadpan met een klont 
boter erin. Zodra de boter schuimig is 
en licht aankleurt, leg je het vlees in de 
hete pan.
Het varkenshaasje moet dichtschroeien, 
zodat de jus van het vlees niet ontsnapt. 
(Voor de verdere garing van het vlees 
gebruiken we later de oven.) Om te 
voorkomen dat de boter verbrandt 
tijdens het aanbraden van het vlees, 
kan je het vuur wat zachter zetten 
of tussendoor een vers klontje boter 
toevoegen. Zorg ervoor dat het vlees 
langs alle zijden een goudbruin korstje 
krijgt.
Leg het vlees in een ovenvaste schotel 
en gaar het verder in de oven gedurende 
8 à 10 minuten, op 160°C.

De saus
Giet het overtollige braadvet van het 
vlees weg, maar gebruik dezelfde 
braadpan om de saus in te bereiden. De 
aangebakken restjes zullen voor extra 
smaak zorgen. Versnipper de sjalot in 
heel fijne stukjes.
Smelt een vers klontje boter in de 
braadpan. Kleur de stukjes sjalot kort in 
de braadpan aan en blus nadien met de 
witte wijn. Laat de wijn sterk inkoken. 
Roer regelmatig met een houten lepel. 
Op deze manier wordt de pan schoon, 
waardoor de smaakvolle aangebakken 
restjes oplossen in het kookvocht.
Zet het vuur lager. Voeg de runderfond 
toe aan de pan, schep de piccalilly erbij 
en voeg ook de room toe. Roer de saus 
los en laat alles rustig inkoken tot een 
gebonden mengsel. Kruid de saus naar 
smaak met wat zout en peper van de 
molen.

Schil de aardappelen en snijd ze in grote 
stukken. Gaar ze in de stoomoven of 
kook ze in licht gezouten water (18 à 20 
minuten).

Versnijd de bloemkool in roosjes, spoel 
de groente goed en stoom ze gaar, 
of kook de groente beetgaar in licht 
gezouten water.

Intussen is het vlees gegaard. Haal 
het uit de oven, en leg de varkenshaas 
omgekeerd op een bord, zodat het vlees 
kan rusten en de sappen zich mooi 
verdelen. Dek af met aluminiumfolie en 
laat het vlees 10 minuten rusten.

Tip(s):
• Plaats het vlees op een kookplaat naast 

de pan met saus. Zo kan het warm rus-
ten, zonder verder te garen.

• Je kan dit gerecht ook serveren met 
sperzieboontjes i.p.v. bloemkool.

• Als je een kerntemperatuurmeter ge-
bruikt, ligt de waarde op ongeveer 70 
graden.

Serveren:
Schik wat roosjes bloemkool en wat 
aardappel op een rond bord. Leg er 
enkele schijfjes varkenshaas naast 
(ongeveer 1 cm dik) en lepel er wat 
Blackwellsaus over.
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Afgelopen maand hadden we een REBUS. Had je goed naar 
de plaatjes gekeken en goed geplust, gemint dan kwam je 
tot de volgende juiste oplossing “Met Valentijnsdag geven 
wij een bloemenhart cadeau”. Uiteindelijk waren er weer 
23 inzendingen, en 2 die te laat binnen waren maar wel met 
de smeekbede om de puzzel niet te laten verdwijnen. Dus 
kinderen van Dierdonk blijf puzzelen en vergeet deze niet 
tijdig in te zenden. Ook als je voor de eerste keer meedoet 
kun je al meteen in de prijzen vallen. Uit de goede inzendingen 
van afgelopen maand heeft Ivo Dolmans, bestuurslid van 
de Wijkvereniging weer 3 willekeurige kinderen getrokken. 
Deze hebben op 20 februari in een carnavaleske setting hun 
prijs, zijnde een boekenbon van de Ganzenveer, in ontvangst 
genomen. Op de foto hieronder de gelukkige prijswinnaars. 
Van Harte Gefeliciteerd!

Niet gewonnen, of niet meegedaan dan krijg je 
deze maand een nieuwe kans.
Hiernaast staat een woordzoeker. Zoek de woorden van 
links naar rechts, van rechts naar links, van boven naar 
beneden en van beneden naar boven, misschien ook wel 
schuin. De overgebleven letters plaats je achter elkaar op de 
oplossingsregel en klaar ben je.
Veel puzzelplezier!
Waar moet de oplossing naar toe?
De oplossingen van deze puzzel kun je bij voorkeur per mail 
met als onderwerp “kinderpuzzel” opsturen naar:
puzzel@dierdonkgazet.nl of per post naar: 
Gazet Kinderpuzzel
Schovenhorstweide 1
5709 SG Helmond.
Deelname is weer mogelijk vanaf 7 jaar, 
tot dat je de basisschool verlaten hebt. 
Vermeld je naam, adres, telefoonnummer, 
leeftijd en of je een jongen of  meisje bent. 
Onder de goede oplossingen verloten wij: 
3 boekenbonnen van € 10,00.
Uiterste inzenddatum: 
Woensdag 13 maart 2019.

Jeugdprijspuzzel. Win een boekenbon!

Oplossing doodles spelletjespagina 19

Julia Visser, Thijs Ebben en Dide van Seccelen

   
  

De woordzoeker

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

B A L L O N N E N E R E N
G S R O O O P I R A A T B
T W F P C A R N A V A L E
J O K E R H C O L A D E Z
B E E R S A S N O E P J E
R N T M E R T P S L O L M
A S K R U I S J E A L A M
Z D I O N N A I R C S D A
I A E S E G O P P H T D S
L G L S T A F J E E E E K
I T T E F N O C N N E R E
E H O P T O C H T E K T R
Z A L E N M U Z I E K S S
W D W E I L B A N D C H G
E V E R K L E D E N A R L
T O O L P F L E S T O L A
S L E P R I N S E S I N S

ASKRUISJE,
ASWOENSDAG,
BALLONNEN,
BEZEM,
BRAZILIE,
CARNAVAL,
CONFETTI,
COLA,

DWEILBAND,
ELF,
FLES,
GLAS,
HARING,
JOKER,
KIEL,
LACHEN,

LADDER,
LOPER,
MASKERS,
MUZIEK,
NAR,
OPTOCHT,
PIRAAT,
PRINSES,

RAAD, 
SERPENTINES,
SNOEPJE,
STAFJE,
STEEK,
STOLA, 
VERKLEDEN,
ZALEN,
ZWETS.

De oplossing:
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24/7bereikbaar
Óok voor 
autoverhuur
Auto Mertens verhuurt ook
(bestel-) auto’s. 
Kijk op de website voor 
een volledig overzicht 
van onze huurauto’s.

www.automertens.nl

Voor uw frietwagen-catering 
op locatie 

Johan Slegers

info@johanslegers.nl
Tel. 06 537 604 75

 

 
  KLAAR TERWIJL U WACHT

 
EXTRA SLEUTEL

ook autosleutels met

startonderbreker

VAN TIEL
BAKEL

Weet u het al

Maak kennis met de onder-
nemers in Bakel en weet 

dat klantvriendelijkheid en 
service bij hen hoog in het 

vaandel staan!

Ondernemer van Bakel!
Hier had uw advertentie 

kunnen staan.

Informatie: 
advertenties@dierdonkgazet.nl 

telefoon 06- 40980106

B A K E L  H E E F T
H E T  H E L E M A A L

 

 

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 

               TO T  Z I E N S  I N  B A K E L!!

            



De nationale voorleesdagen
Tijdens de nationale voorleesdagen 
werd er op verschillende manieren 
extra aan dacht besteed aan voorlezen. 
Zo kwam Blikkie de voorleesbus van 
Biblio theek Helmond bij ons op school.
De kinderen van de groepen 1-2-
3 werden allemaal voorgelezen in 
de Blikkie bus. De leerlingen van de 
groepen 3 hebben hierover een verhaal 
ge maakt op hun letterdoos.

Opa en oma middagen
De leerlingen van basisschool Dierdonk 
lieten tijdens de Talentenweken van 
2019 hun talenten zien. Elke klas heeft 
opgetreden voor hun opa’s en oma’s. 
Er kwamen allerlei talenten voorbij op 
het podium. Zingen, dansen, sporten, 

dichten, lezen en schilderen. Dit is 
slechts een greep uit de vele talenten! 
Basisschool Dierdonk is Talentvol!

Kunstmenu
Elk schooljaar hebben de groepen 1 t/m 
8 kunstmenu. Er worden onder andere 
workshops gegeven en musea bezocht 
om de kinderen in aanraking te laten 

komen met kunst.
De groepen 3 en 4 zijn naar de voor-
stelling Ieorg Idur in het Annatheater 
geweest. Roald Dahl schreef Ieorg 
Idur in 1990. Het is een verhaal 
over de stiekeme verliefdheid van 
een buurman op zijn buurvrouw en 
het geheim van een verdacht snel 
groeiende schildpad. De kinderen van 
de groepen 3 hebben hier een tekening 
van gemaakt en de groepen 4 hebben 
hier een verhaal over geschreven.
De groepen 5 en 6 brachten een be-
zoek aan het museum in Hel mond. De 
kinderen gingen de vele kunstwerken 
die er hangen eens goed onder zoeken. 
Met een koffer vol spullen, een platte-
grond met een spel en een boekje om 
alles in op te schrijven verzamelden ze 
zoveel mogelijk informatie.

De groepen 7 bezochten in de EXPO 
van de Cacaofabriek de tentoonstelling 
Landschap. In deze tentoonstelling 
is werk te zien van kunstenaars uit 
het noorden en uit het zuiden van 
Nederland. De leerlingen kregen een 
workshop waarbij zij zelf een landschap 
mochten creëren.
De groepen 8 gingen naar de voorstelling 
Rhythmix van Phil harmonie Zuid-
Nederland! De voor stelling vond plaats 
in het Muziek gebouw in Eindhoven.

Basisschool Dierdonk: Het nieuwe jaar
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Maart 2019 in het Annatheater
Zaterdag 9 maart:
Daniel Rosenfeldt met Thereis no
i inidiot (there is no i in idiot)

Een intrigerende en provocerende 
come dy show waarin Daniel gedachtes 
leest en ongemerkt het publiek met 
trucks alles laat geloven in wat hij je wil 
laten zien en beleven.
“Hoe jij jij bent, en hoe ben jij met de 
wetenschap dat je in zijn macht bent?”
De show is voor alle leeftijden en de 
effecten worden bereikt met het gebruik 
van mobiele telefoons, sociale media, 
computers en de verbeeldingskracht 
van publieksleden.
Daniel speelt ook gitaar op wereldklasse 
niveau en jongleert.
Daniel geeft try-outs in Helmond. 
Waarvan deze in het Annatheater. De 
show is Engelstalig.
Datum: zaterdag 9 maart
Kaarten: € 8,00, www.annatheater.nl
Aanvang: 20:00 uur
Duur voorstelling: ongeveer ¾ uur

Vrijdag 15 maart: Hans van Gorp, 
Toon Maas en Piet Snijders met 
“Nawdèwir”
Brabants literair entertainment!

Het trio bestaat uit een theatermaker/
clown, een troubadour en een schrijver/
dichter. De bundeling van die kwaliteiten 
leidt - zoals de heren eerder hebben 
laten zien - tot een attractieve theatrale 
mix. In Nawdèwir onderzoeken de man-
nen hun nu-en-straks in een amusant 
programma, waarin milde maat schap-
pijkritiek, poëtische beschou w ingen en 
absurdisme hand in hand gaan. Soms op 
‘t randje, maar nooit eroverheen, want 
de platte lol is aan dit trio (nagenoeg) 
niet besteed.
Nawdèwir gaat onder andere over de 
gemakken en ongemakken van het 
ouder worden, een realiteit waarvoor 
intussen ook de ‘generatie van ‘68’ 
zich ziet geplaatst. Ooit dachten ze als 

vrije vogels / de kleinburgerlijkheid te 
foppen / zonder te bevroeden dat / het 
klimmen der jaren/ ook hen in ‘t gareel 
zou proppen.
Kaarten: € 15,00, www.annatheater.nl
Aanvang: 20:15 uur

Zaterdag 30 maart: Klaas Prins met 
“Maar nog niet helemaal”
Klaas Prins neemt je mee op zoek 
naar de beste versie van zichzelf. Een 
wereld waarin je leven zin zou krijgen 
door Engelse teksten aan de muur te 
hangen, een wereld waarin Tinder een 
Utopiaanse Fata Morgana blijkt te zijn 
en een wereld waarin Rotterdammers 
gewoon de Efteling in mogen.

Een absurde zoektocht naar identiteit 
waarbij de jonge cabaretier met scherpe 
grappen, originele liedjes en de nodige 
zelfspot het publiek continu weet te 
boeien en verrassen.

Datum: zaterdag 30 maart
Kaarten: € 15,00, www.annatheater.nl
Aanvang: 20:30 uur

Donderdag 28 maart: Jan van Brabant 
College: In één dag een voorstelling 
maken!
Leerlingen van 5 VWO van het Jan van 
Brabant College sluiten het vak CKV 
(Cultureel Kunstzinnig Vorming) in het 
Annatheater af door in één dag een 
voorstelling te maken.

De groep komt ’s morgens vroeg in het 
theater en om 20.30 uur kan het publiek 
genieten van een voorstelling met decor, 
licht, geluid, kostuums en natuurlijk 
toneelspel. Van soap tot Romeo en Julia. 
De leerlingen verzorgen ook het licht en 
het geluid voor de voorstelling!
aanvang: 20.30 uur
entree: gratis

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

Stichting Kanker in Beeld biedt patiënten 
en hun naasten de mogelijkheid de 
confrontatie met de ziekte te verwerken 
en een plek in het leven te geven 
door middel van creatieve expressie. 
Met onze activiteiten helpen we (ex)
patiënten en hun naasten kracht en 
ener gie te ontdekken, de zelf red-
zaam heid te vergroten, het gevoel 
van eigenwaarde te herstellen en de 
kwaliteit van leven te verbeteren.

Zingen voor je Leven doe je in een koor 
en waar je in alle vrijheid je eigen stem 
kan ontdekken. Tijdens de repetities 
wordt zang ingezet als een creatief 
middel. Door te zingen wordt uiting 
gegeven aan gevoelens. Zo geeft zingen 
lucht, biedt het troost en schept het 
ruimte voor nieuwe kracht en energie.

Zingen voor je Leven is het landelijke 
korennetwerk van stichting Kanker 
in Beeld. Naast stembevrijding en in 
contact komen met je innerlijke kracht, 
zingen alle koren repertoire. Zang-
ervaring en noten kunnen lezen is niet 
nodig. Ieders stem en inbreng is mooi 
genoeg om mee te doen.

Repetitiedata: we repeteren in de 
oneven weken op dinsdagochtend van
10:00 tot 12:00 uur
Wanneer: 12 en 26 maart
Inschrijven/info: nancy@nancymeijer.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
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Scouting Paulus: Jantje Beton collecte 

www.scoutingpaulus.com
www.facebook.com/scoutingpaulushelmond
www.instagram.com/scoutingpaulushelmond
info@scoutingpaulus.com

Jantje Beton collecte 25 februari t/m 9 
maart 2018
Van 25 februari t/m 9 maart 2019 
wordt de jaarlijkse Jantje Beton collecte 
georganiseerd: een collecte voor en 
door het jeugdwerk bij u in de buurt.
Normaal collecteert jantje Beton maar 1 
week, maar dit jaar wordt deze landelijke 
collecte over 2 weken verspreid. Dit 
heeft te maken met het feit dat het in 
week tien carnaval is in het zuiden van 
Nederland. En blijkbaar hebben ze 
op het hoofdkantoor in Utrecht daar 
niet eerder over nagedacht. Dus in het 
zuiden wordt een weekje eerder ge
collec teerd in week negen en boven de 
rivieren in week tien. Probleem opgelost

Scouting Paulus collecteert al jaren in 
haar eigen wijken, Helmondoost en 
Dier donk. De Jantje Beton Collecte is zo 
georganiseerd dat de helft van de col
lecte opbrengst is bestemd voor de col
lec terende vereniging en blijft dus dicht 
bij huis.
De andere helft van de opbrengst 
gebruikt Jantje Beton voor speel
projecten in heel Nederland. Ook van die 

helft is al veel geld in Helmond terecht 
gekomen. Elke avond tussen zes en 
acht uur gaan leiding en scoutingleden 
met de collectebus op pad om deze 
klus te klaren. Zo kan Scouting Paulus 
Helmondoost/ Dier donk mede dankzij 
de collecte opbrengst een zinvolle vrije
tijds  beste ding voor de jongeren en 
kin d eren uit uw buurt organiseren. En 
din gen in en om onze blokhut realiseren 
die zonder uw bijdrage niet zouden 

kun nen Geef daarom aan de Jantje 
Beton Collectant en help de kinderen 
uit uw omgeving om lekker buiten te 
kunnen spelen.

We weten dat dit bericht in het wijkblad 
waarschijnlijk later in de bus valt dan 
de collecte plaats vind, maar we vinden 
deze boodschap te belangrijk om deze u 
te onthouden. Heeft u gegeven aan de 
collectant, dan daarvoor hartelijk dank.
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Omdat iedereen anders is...
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U I T VA A RT  S P I E R I N G S

Ook als u verzekerd bent bij 
Ardanta, Amev, Dela, Monuta 
of Yarden bent u vrij om voor 
ons te kiezen!

WELKOMSTPREMIE 
eerste maand gratis 

De eerste maand is bij Sportstuif altijd 
gratis, ongeacht het aantal kinderen  

en opvangdagen*

Bring a friend
Indien u al klant bent bij Sportstuif 

en een aanmelding tot stand brengt, 
dan ontvangt u eenmalig € 100,- 

voor elk aangemeld kind* 

 

*Kijk op de website www.sportstuif.nl voor de actievoorwaarden

OPENINGSTIJDEN  
Maandag t/m vrijdag vanaf 
einde schooltijd tot 18:30 uur.  
 
Op studie- en vakantiedagen 
van 07:30 - 18:30 uur.

BSO SPORTSTUIF
Braakse Bosdijk 1A
5703 HZ Helmond

MEER WETEN?
088-633 20 20   
info@sportstuif.nl      
www.sportstuif.nl

Sportstuif  
HELMOND opent 
1 april 2019 haar 

deuren!

            



Parochie H. Lambertus

Eucharistievieringen in het weekend Parochie H.Lambertus:
H. Jozef, Tolpost  zaterdag 17.00 u
  zondag 9.30 u
H. Lambertus, Kerkstraat (Centrum) zondag 11.00 u
H. Paulus, Paulus Potterlaan (Noord) zondag 9.30 u
H. Edith Stein, Weg door de Rijpel (Rijpelberg) 
  zondag 11.00 u
Pastoraal team:
pastoor drs. E.C. Seidel (477255 pastoorseidel@live.nl
pastor W. Koopmans (477255 pastorkoopmans@live.nl
diaken H.W. Dings (476345 diaken@heiligelambertus.nl

Bereikbaarheid:
Centraal parochiekantoor: Tolpost 1, 5701 HE Helmond. 

(ingang onder de kerktoren Jozefkerk) 
( 0492 – 522109 (maandag t/m donderdag 9.30-12.30)

Pastorie:
 Bakelsedijk 1, 5701 HA Helmond. ( 0492 - 477255
 

E-mail: parochie@heiligelambertus.nl.
Website: www.heiligelambertus.nl
www.facebook.com/ParochieHeiligeLambertus

Vastenactie 2019: “Schoon 
water verandert alles!”
Even je handen wassen, een glas 
water pakken, de wc doortrekken of 
thee zetten: we staan er in Nederland 
nauwe lijks bij stil wat een luxe het is dat 
we kranen in huis hebben waar altijd 
schoon, veilig water uit komt. In grote 
delen van de wereld is water ver weg 
en vaak ook onveilig. Dat veroorzaakt 
talloze problemen: op het gebied van 
gezondheid, opleiding en scholing, 
econo mische ontwikkeling en de ver-
hou ding tussen mannen en vrouwen. 
Vooral vrouwen en kinderen onder-
vinden namelijk de gevolgen van de 
water crisis. Vastenactie steunt diverse 
projecten die schoon water dichtbij 
mensen brengen. En daarmee worden 
levens blijvend veranderd!

Over de hele wereld lopen dagelijks 
miljoenen vrouwen en kinderen uren-
lang naar het dichtstbijzijnde moeras, 
naar de rivier of het meer om water 
te halen. Dat heeft grote gevolgen 
voor het dagelijks leven. Zo wordt in 
ontwikkelingslanden naar schatting 80% 
van de ziektes veroorzaakt door ver ont-
reinigd water. Er gaan daardoor jaar-
lijks 443 miljoen schooldagen verloren, 
omdat kinderen ziek thuis blijven. En 
wereld wijd wordt de helft van alle 
zieken huisbedden ingenomen door 
men sen die door vies water ziek zijn ge-
wor den. Iedere 90 seconden sterft er 
een kind door vervuild water…

De watercrisis veroorzaakt ook andere 
problemen. De tijd die vrouwen en 
kinderen besteden aan het halen van 
water, kunnen ze niet besteden aan 
andere dingen, zoals naar school gaan, 
leren lezen en schrijven, geld verdienen 

of zorgen voor hun gezin. De cijfers zijn 
nauwelijks te bevatten. Zo besteden 
vrouwen en kinderen in sub-Sahara 
Afrika naar schatting 40 miljard dagen 
aan water halen. Dat is net zoveel als 
het totaal aantal werkdagen van de 
beroepsbevolking van een land als 
Frankrijk. Bovendien is de dagelijkse 
tocht om water te halen voor vrouwen 
en kinderen onveilig: ze lopen vaak 
alleen en zijn dan kwetsbaar, zeker als ze 
de zware jerrycans meezeulen.

Vastenactie werkt mee aan het oplossen 
van de watercrisis. We steunen onder 
andere waterprojecten in Congo, Sierra 
Leone, Nicaraqua en Indonesië die zor
gen voor infiltratiesystemen, putten, 
pom pen of opslagtanks. Oplossingen 
die schoon water brengen bij de men-
sen die het nodig hebben. Als een 
wa ter punt vlakbij een school wordt 
ge bouwd, zorgt het bijvoorbeeld voor 
gro tere presentie, met name van jonge 
meis jes. Onze bijdrage betekent dan 
ook veel meer dan alleen schoon water, 
want water verandert alles!

Volgens de Wereld Gezondheids organi-
satie levert iedere dollar die in water 
en sanitatie wordt geïnvesteerd, een 
economisch rendement tussen de drie 
en 34 dollar op.

Onze vastenactie: op de eerste, der de 
en vijfde zondag van de veer tig dagen
tijd is er aan het eind van de weekend
vieringen een kort getuigenis over de 
waterprojecten van de vasten actie. Bij 
de kerkdeur zal er een extra collecte 
worden gehouden. Ook vindt u in alle 
kerken een bus, en zijn er zakjes waar 
u een bijdrage contant in kunt doen, 
bestemd voor de speciale bussen.

U kunt ook een gift overmaken op: 
NL21INGB0000005850 t.n.v. Vasten a c
tie, Den Haag.

Aswoensdag 6 maart
Met het opleggen van as begint de 
boetetijd in de Kerk. Op Aswoensdag 
wordt het askruisje als symbool van de 
sterfelijkheid op het voorhoofd gedrukt. 
Tot vastenavond vieren we carnaval, 
de volgende morgen zegt de priester 
relativerend: “Gedenk, o mens, dat gij 
stof zijt en tot stof zult weerkeren.” De 
kruisvorm geeft het perspectief voor 
een nieuw en beter leven: zoals het 
Kruis van Jezus op Pasen uitloopt, zo 
gaan ook wij van dood naar leven.

• Jozefkerk: Eucharistie 9:00 én 19:00.
• Pauluskerk: Eucharistie 9:00.
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Protestantse Gemeente Helmond

De Bethlehemkerk vindt u aan de 
Sperwerstraat 2 te Helmond. Daar is 
ook ‘t Trefpunt en de jeugdsoos.
Ook het kerkelijke bureau is hier 
gevestigd. Het telefoonnummer is
539470. Elke zondag om 10:00 uur 
heeft u gelegenheid om in de kerk
andere gemeenteleden te ontmoeten. 
Voor de basisschoolleeftijd is er een
kindernevendienst.

In de wijken zijn enkele gemeenteleden 
aanspreekpunt voor vragen en activi
teiten. Voor Dierdonk bestaat het wijk
team uit:

Ds. Corine Beeuwkes – van Ede
Speelweide 44, Bakel, ( 085-7604455
Hilgert Bos 
Berkenheuveldreef 22 ( 528741
Cathy Erbrink
Berkenheuveldreef 5 ( 558281
Corrie Klop
Dierdonklaan 89 ( 558808
Fien van Duren, diaken
Ockenburghpark 78 ( 514120
Pieter Flach, kerkelijk werker
(ma en donderdag) ( 040-2842052

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

Op 12 maart komt filosoof 
Michiel Korthals spreken over 
‘Goed eten’:
De mens is een kokend wezen. Het 
verbouwen en bereiden van voedsel 
maakt ons tot mens. Maar kijk om je 
heen en je ziet dat de omgang met ons 
voedsel is doorgeslagen. Goed eten is 
meer dan zo gemakkelijk mogelijk je 
maag vullen. Weet jij nog wat je eet? 
En is het nodig om je hier mee bezig 
te houden? Ja, zegt filosoof Michiel 
Korthals. Kom en leer hoe goed leven, 
goed boeren en goed eten ten diepste 
met elkaar verbonden zijn.

Alvast noteren voor april
In de maand van de filosofie zijn 4 
avonden georganiseerd op 2,9,16 en 23 
april
Avond 1: Marta Nussbaum (1947) : 
Emoties, wat moeten we ermee?
“Emoties zijn geen onberedeneerde 
of domme lichamelijke bewegingen. 
Integen deel, emoties zelf zijn intelligent. 
Zonder emoties is ons denken 
krachteloos.”
In de westerse filosofie zijn emoties lang 
verdacht geweest. Ze leiden je af en 
alleen het verstand kan je de weg naar 
de waarheid wijzen. Martha Nussbaum 
onderzoekt deze vraag en probeert 
emoties weer een plek te geven. We 
lezen o.a. uit haar boek woede en 
vergeving.

14 april 15.30 tot 17.00 Voor de 5e keer 
(1e lustrum!) wordt op Palmzondag een 
muziekmiddag georganiseerd rondom 
de Kruiswoorden: een muziekuitvoering 
gebaseerd op de zeven kruiswoorden 
afgewisseld met persoonlijke verhalen 
van sprekers binnen en buiten onze 
kerk.
Een project voor muziek en verhalen
liefhebbers, omdat er een verbinding 
gemaakt wordt tussen (bestaande) 
muziek van toen en levenservaring van 
nu. De muziek van Joseph Haydn ‘Die 
sieben

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

Nieuwsblad voor Dierdonk34

           



Stichting Draaiorgels Helmond

Zondag 10 maart 14.00 tot 16.00 uur concert door het 
B-Orkest van Harmonie Exelsior uit Gemert.
Het B-orkest van Excelsior Gemert bestaat bijna in zijn geheel 
uit muzikanten die pas op volwassen leeftijd met muziek zijn 
begonnen. De eerste lichting in 1982, de tweede lichting in 
1989, de derde lichting in 2008. Daarnaast spelen er leden 
mee die na hun muzikale jeugdjaren een aantal jaren niets 
aan muziek hebben gedaan, maar toch weer graag wilden be-
ginnen. Het B-orkest staat o.l.v. dirigent Antoine Janssen. Het 
orkest kent verschillende doelstellingen: naast het zo goed 
mogelijk muziek maken, speelt ook gezelligheid en het sociale 
aspect een grote rol. Het is een hechte groep leden die veel 
plezier beleeft aan het samen musiceren. Met hun breed re-
pertoire staan zij garant voor een fantastische muziekmiddag.

Zondag 17 maart 14.00 tot 16.00 uur meezing concert door 
Liederentafel Helmond West op zijn Best.
2 jaar op rij brengen zij al gezelligheid, dus ook dit jaar weer. 
Liederentafel Helmond West is opgericht onder de naam 
“Houtse Liederentafel”. Een aantal jaren 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 sei-
zoen waarin wordt gezongen.

Zondag 24 maart 14.00 tot 16.00 uur concert door 
de Aalander Muzikanten.
Twee jaar hebben zij het eerste concert van het nieuwe 
jaar verzorgd. Nu is het een voorjaarsconcert. De Aalander 
Muzikanten zijn 58 jaar geleden opgericht als carnavalskapel. 
Momenteel bestaat de kapel uit 16 leden, waaronder een 
zanger en zangeres en een muzikaal leider/dirigent. Zij 
spelen een ruime selectie aan muziek: van polka’s, walsen en 
moderne muziek tot marsen, schlager en feestmuziek.
Bij veel muziek hebben ze ook zang, in maar liefst vier 
verschillende talen! (Nederlands, Duits, Tsjechisch, Engels) 
Ook bevat hun repertoire een ruime hoeveelheid aan 
solostukken, verdeeld over alle instrumentgroepen.

Zondag 31 maart 14.00 tot 16.00 uur Concert door het 
zangroep Aventurino uit Brouwhuis.

In maart 2015 en oktober 2017 waren ze 
reeds te gast bij ons en zongen ze de sterren 
van de hemel. Op 19 september 1991 zijn ze 
als gemengd koor begonnen met de naam 
“het Zonnesteenkoor”, ‘Zo’n nest één koor’. 

Later is de naam veranderd in ‘Aventurino’. Ze tellen nu buiten 
de dirigent, 17 dames. Zij zingen onder leiding van Theo Fleer 
vooral liedjes uit de jaren 60, 70, 80 en musicalsongs. Over 
het algemeen zijn dit Engelstalige liedjes, maar ze hebben ook 
een aantal Nederlandse in hun repertoire.

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

Zaterdag 2 en 
zondag 3 maart,

tijdens carnaval zijn 
we gesloten, maar op 
10 maart bent u weer 
welkom op de gratis

te bezoeken concerten
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