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Woonprogramma Lotus
Modern woonprogramma in eiken leem met rvs accenten.
Ook in zand, grijs, donkergrijs, toscane, off white en olie wit.
Combineert uitstekend met moderne of robuuste zitmeubelen.

Lotus

PRIMA WOONIDEEËN

Eetkamertafel Lotus
100 x 95 cm 649,-

Bank Victory In de nieuwste trendmeubelstof, tweezitter, 164 cm breed, 619,tweeënhalfzitter, 194 cm breed, 779,- driezitter, 224 cm breed, 1049,-

Eetkamerstoel Puck

TV dressoir Lotus

199,e

In stof

161 cm breed,
44 cm hoog 429,-

v.a.

Salontafel Lotus
150 x 74 cm 489,-

6 STOEL GRATIS*

Dressoir Lotus
Dressoir, 3 deuren,
3 laden met soft close,
220 cm breed
84 cm hoog 899,-

Kies uit meer dan
30 modellen!
*Bij aankoop van een complete eethoek.

899,-

g
Koninginneda0 uur
open 12.00 - 17.0

Relaxfauteuil San Marco

1099,-

Zitcombinatie Caesar
Driezitter, 235 cm breed, en tweezitter, 194 cm breed, in stof,
samen van 1399,- nu 1199,- Kies uit diverse stofkleuren.

3+2

SAMEN

1199,-

GRATIS LED-TAFELTJE
GRATIS
Led-tafel Kinna
t.w.v. 69,ø 45 cm, h 50 cm,
4 lichtstanden

Relaxfauteuil in zwart leer met rvs draaivoet,
van 1299,- nu 1099,-

Kies uit verschillende stoffen. *vanaf-prijzen in stofgroep 2

v.a.

519,-

12,95
Kussentjes
Diverse dessins 45 x 45 cm Incl. binnenkussen.

www.vangemertwonen.nl
HELMOND Hoek Traverse, Churchilllaan, Engelseweg aan het spoor,
telefoon (0492) 53 36 55, vrijdag koopavond

Van Gemert Thuis in Helmond

Wist u dat: het Buitenom-tracé Kasteelherenlaan gaat heten?

3094 *Vraag naar de voorwaarden in de winkel

Bank Bogota Tweezitter, 173 cm breed, v.a. 519,-*
Tweeënhalfzitter, 212 cm breed, v.a. 549,-*
Driezitter, 243 cm breed, v.a. 649,-*

Niet altijd vakantie?

E

ind april, dat deze Gazet
wordt bezorgd, net voor
Ko n i n g i n n e d a g e n d e
Meivakantie, waar ook dit jaar
weer de Dodenherdenking (4
mei) Bevrijdingsdag (5 mei) en
Moederdag (8 mei) in valt. Veel
mensen zullen rond deze tijd
Dierdonk verlaten voor een korte
vakantie. Voor diegene die er wel
zijn vindt u in deze Gazet weer
informatie waar men deze dagen
door kan brengen.
Geen Koninginnedag in onze wijk,
maar wel in het aangrenzende Bakel.
Om een Koninginnedag in de wijk te
organiseren zijn vrijwilligers nodig
en bewoners die het evenement
bezoeken.
Zo gaat dit jaar Bruisend Dierdonk
niet door in verband met te weinig
vrijwilligers in het organiserend
team, en is er een waarschuwing
voor de Dierdonkdagen dat wegens
tegenvallende bezoekersaantallen
het financieel mogelijk niet meer
haalbaar om is in 2012 nog door
te kunnen gaan. Dierdonkers het
is toch niet altijd vakantie? Laat
uw wijk niet verworden tot een
slaapwijk.

mede een aantal pagina’s van de
lay-out verzorgd. Natuurlijk kunnen
we hier altijd nog meer mensen bij
gebruiken.
U leest over jong talent dat we in
Dierdonk hebben wonen en is er
weer aandacht voor sport, spel en
ontspanning.
Ook aan adverteerders hebben we
geen gebrek, soms vallen er wat af,
maar zo melden zich ook regelmatig
nieuwe adverteerders aan. Zoals u
misschien al heeft gemerkt hebben
we sinds kort een adverteerder voor
de binnenpagina van de omslag,
waardoor de pagina Verenigingen/
Telefoonnummers 2 pagina’s is
verschoven. Onze adverteerders
maken het toch maar mogelijk dat
we dit blad in deze ambiance uit
kunnen brengen. Als dank hiervoor
laten we ze aan het woord komen
in onze rubriek uitgelicht met deze
maand aandacht voor Sport Citadel.
Ook nog even aandacht voor onze
kinderpagina’s, wat afhankelijk
van het onderwerp ook de nodige
inspanning benodigd om het er weer
leuk uit te laten zien. Graag zouden
wij vernemen of deze, maar ook de
andere onderwerpen in de Gazet u
aanspreken en of ze op prijs gesteld
worden. Laat uw menig weten en
stuur een mailtje naar:
redactie@dierdonk.org.

Natuurlijk zijn er ook activiteiten
die gewoon plaats vinden zoals de
activiteiten van onze ouderen in de
wijk “MoetNiks” die weer aan hun
zomer activiteiten zijn begonnen
met als hoogtepunt deze maand op Tot slot, denk aan zakkenrollers en
17 mei hun busreis naar Deventer. veel plezier met het lezen van deze
Verder heeft op 21 en 22 mei onze Gazet.
fotoclub “Fotodier” een expositie in
Parkzicht.
Voor de Gazet is het na een aantal
oproepen weer wel gelukt om Advertentiewerving/Kinderpagina’s
een vrijwilligster aan te trekken.
Sinds vorige maand is de redactie
uitgebreid met Silvia Neeve die

Voorwoord
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Verenigingen

GAZET

Secretariaat:
Schovenhorstweide 1,
5709SG Helmond,
(517210
secretaris@rampetampers.nl
www.rampetampers.nl
De Spekzullekes
Jan de Withof 108,
5709AL Helmond,
(592166
secretariaat@spekzullekes.nl
www.spekzullekes.nl
Voorzitter:
J. Vincent, (510136
Secretaris:
H. v. Rijt, (559897
dierdonkdagen@gmail.com
Tennis-Vereniging Dierdonk
Secretariaat:
Leeuwenborchweide 19,
5709SB Helmond, (514007
secretaris@tvdierdonk.nl
www.tvdierdonk.nl
Info: Didoko@gmail.com
www.didoko.nl

Redactieadres: redactie@dierdonk.org
Adres: Ockenburghpark 78
5709ML Helmond,
www.dierdonk.eu
secretariaatwijkvereniging
@dierdonk.eu
Secretariaat:
Vilsterendreef 28,
5709RP Helmond
secretariaatwijkraad@dierdonk.eu
Voorzitter: Walter Schuurman, (516965
Parkzicht (gebouw)
(556266 Fax: 556267
Secretariaat: Henk van den Elsen
Postbus 130, 5700AC Helmond
Reserveringen via beheerder:
(06-30735792
www.parkzicht-dierdonk.nl
Knutselclub
Secretariaat en
inschrijving leden:
Heidi Swinkels (515221.

One
Down

Toneelgroep Maskerade
Info: Leonie Boxstart (510380
Wallsteijndreef 3,
5709RT, Helmond
maskeradehelmond@planet.nl
Gezellig bridgen bij “One Down”.
In Parkzicht op maandagavonden.
Dhr. K. Zuidberg, (514772,
www.nbbportal.nl/30014
De fotoclub van Dierdonk
www.fotodier.nl
voorzitter.fotodier@gmail.com
(06-51185771

Scouting Paulus Helmond-oost / Dierdonk
Blokhut: Bakelsedijk 208,
5703JH Helmond.
Informatie: P. Sanders,
Wethouder Hamacherplein 14,
5701 CW Helmond,(542730
GFT & PLASTIC: Ma. 9 en 23 mei.
RESTAFVAL: Ma 2, 16 en 30 mei.
OPHALEN OUD PAPIER:
Ma. Ma. 9 en 23 mei. ten westen
van de Dierdonklaan en wo. 11 en
25 mei ten oosten van de Dierdonklaan

Telefoonnummers
Alg. Politienummer
(0900-8844
Basisschool Dierdonk
(512021
Dierenambulance
(513971
(587690
Gemeente (klachten )
Kruiswerk Peelland
(0900-8998636
(523421
Parochie H. Antonius
Peuterspeelzaal Hummeld
(514611
Scouting Paulus
(550128
Wijkopz. Dhr. Paul Linders
(p.linders@helmond.nl)
Ziekenhuis Elkerliek
(595555
Openbare Bibliotheek De Bus (547704
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

4

Wijkinformatie

Huisarts
F.A.T.C. van Vijfeijken,
Waterleliesingel 20
5709 PD Helmond
(514121
ma, di, wo, vr: 8.00 - 17.00 uur
8.00 - 12.30 uur
do:
Spreekuur ‘s morgens, op afspraak
M.H.W. Strijbos
(558732
Spreekuur dagelijks volgens afspraak
Tandarts Dhr. R.J. van Hagen,
Coendersberglaan 42
5709 MA Helmond
(556156
Behandeling op afspraak
Tandarts Mw. H. Jeurgens-Schoolen
Waterleliesingel 22
5709 PD Helmond
(510410
Behandeling op afspraak
Logopediepraktijk Dierdonk
logopedie.brouwhuis.dierdonk@gmail.com
Normaal
(558360
Mobiel
(06-10767213

Verloskundige praktijk “de Uiver”
Monique Heldens & Anne Verheijen
Waterleliesingel 18
5709 PD Helmond,
(518551
Spreekuur:
di (namiddag - avond)
wo en do (ochtend)
Afspraken:
ma-do: 13:00-14:00
www.verloskundigendeuiver.nl
Praktijk voor Fysiotherapie,
Manuele en Kinderfysiotherapie
Waterleliesingel 18
5709 PD Helmond
(512723
dagelijks van 8.00 - 18.00 uur
Behandeling op afspraak
Moeders – voor - moeders
Sandra Rondeel
(514911
Kinderdagverblijf Up to Four
Zwanebloemsingel 54
(556350
Kinderdagverblijf De Bereboot
Oude Dierdonk 1
(475009
Spring Kinderopvang
met een voorsprong
(088-2088200

COLOFON GAZET
11e jaargang nr. 5 – mei 2011
verschijnt 11x per jaar
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Redactie:
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I. v. Nieuwenhuijsen
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Advertenties:
F. Smits (517210)
advertenties@dierdonk.org
Bezorging:
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Redactieadres:
Leeuwenborchweide 76,
5709 SC, Helmond, (547579)
E-mail: redactie@dierdonk.org
Druk: Vane Druk v.o.f.
De Gazet is een uitgave van de
Wijkvereniging Dierdonk.
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Ockenburghpark 78,
5709 ML Helmond

Bestuur:
Voorzitter: Vacant
Secretaris: J. van Duren
Penningmeester: J. Schoonen
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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.
Redactionele kopij in MsWord, bij voorkeur in platte tekst !! Afbeelingen, logo’s,
etc. apart meeleveren in een zo hoog
mogelijke kwaliteit !!
Jaarkalender zie www.dierdonk.eu
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U ZOEKT EEN MAKELAAR MET;

GRATIS WAARDEBEPALING

- PROFESSIONALITEIT
- SERVICEGERICHTHEID
- BETROKKENHEID

Ik wil mijn huis verkopen en wil graag weten waar
ik aan toe ben.

- INDIVIDUELE AANDACHT

Vul deze antwoordkaart in en stuur hem op, wij maken dan
een afspraak met u. Bellen of e-mailen kan natuurlijk ook!

- HART VOOR UW HUIS

- DOORZETTINGSVERMOGEN
- VERKOOPRESULTATEN

(een postzegel is NIET nodig)

naam:
adres:
postcode:
woonplaats:
tel:
mobiel:

.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................

Adriaan van den Heuvel makelaars en adviseurs
Antwoordnummer 2114, 5700 VC Helmond
Tel: 0492 - 661 884, info@heuvel.nl

WWW.HEUVEL.NL

WÉRKT VOOR U

Marokkanenprobleem in Helmond West

O

p woensdag 30 maart werd
op Nederland Eén tijdens de
uitzending van Eén Vandaag een
beeld van Helmond als Marokkanen
gemeente geschetst waar wij als fractie
nogal van geschrokken zijn. Op de site
van het Eindhovens Dagblad werd door
de inzender van een reactie, het met
name de VVD Helmond verweten, in
deze kwestie onzichtbaar te zijn.
De moeilijkheid in dit dossier voor
volksvertegenwoordigers is dat vanaf het moment dat de
steekpartij in Helmond West zich heeft voorgedaan, de verdachte
voor vooronderzoek in hechtenis is genomen en wij als raadsleden
hierover publiekelijk geen uitspraken mogen doen. Zolang een zaak
onder de rechter is, zijn wij met handen en voeten gebonden aan
deze afspraak.
Het probleem van hanggroepjongeren in Helmond West speelt
al enige jaren. In het geval van mevrouw Xu van cafetaria de
Boomerang, bestaat de groep die verantwoordelijk is voor de
straatterreur overigens uit meerdere nationaliteiten.
Het inzetten van straatcoaches vanuit het project Shouf Kedemk
en het aanwijzen van hulpverleners die met name bij Marokkaanse
probleemgezinnen achter de voordeur gaan kijken, hebben wij als
fractie kritisch gevolgd. Zo hebben wij bezwaar gemaakt tegen
reisjes naar Marokko waar jonge criminele van Marokkaanse

afkomst op kosten van de gemeenschap tot andere inzichten
zouden moeten komen. Dit is dan ook niet gebeurd.
Toch werd er vanuit het gemeentebestuur een pleidooi gehouden
om de aanpak van onder meer Shouf Kemdemk voort te zetten
vanwege het succes in het terugdringen van jeugdcriminaliteit
onder Marokkaanse jongeren. Dit werd onderbouwd door
statistieken en cijfers aangaande overlastmeldingen en gepleegde
ciminele activiteiten.
De uitzending van Eén Vandaag liet echter een heel ander beeld
zien. Een beeld van hulpeloze ouderen die door slechte ervaringen
vanuit politie-optreden en stadswachten al niet eens meer
melding maakte van de overlast. En straatcoaches die compleet
belachelijk gemaakt werden en ingezet worden door deze groep
probleemjongeren om boetes te betalen.
De discussie over deze aanpak wordt binnenkort in de commissie
gevoerd. Voor de VVD zal de insteek met name zijn om veel strenger
te gaan handhaven en deze jongeren en hun ouders daar waar
mogelijk ook financieel aan te pakken. Korten op uitkeringen,
kinderbijslag en dergelijke daar waar mogelijk. Ook heeft de
VVD dit jaar al bezwaar geuit tegen het plan om veel capaciteit
van de Stadswachten in te zetten voor het handhaven van het
parkeerbeleid. Zet de Stadswachten in voor het handhaven van de
veiligheid zodat alle bewoners van Helmond West zich weer veilig
over straat kunnen begeven.
Ellen Niessen, fractieleidster VVD

Provinciaal Bestuursakkoord & Cultuur,
Grote kansen en spannende
tijden voor Helmond

O

p 6 april jl. is als resultaat van de
Provinciale Statenverkiezingen
van 2 maart 2011 het nieuwe
provinciale bestuursakkoord van de
partijen VVD, CDA en SP voor de periode
2011-2015 gepresenteerd. Het meest
opvallend hieraan is dat de PvdA – die
samen met het CDA en de VVD al 36 jaar
het provinciebestuur vormde - door de
2 genoemde partijen is ingeruild voor de SP. Het bestuursakkoord
“Tien voor Brabant” geeft in 10 paragrafen de hoofdlijnen van het
beleid van de provincie voor de komende 4 jaar weer. Zo wordt
aandacht besteed aan de goede bereikbaarheid van de steden, de
industrie in Brabant en een vitaal platteland. Ook voor Helmond
heeft het provinciale bestuursakkoord de nodige gevolgen.

Zo blijkt uit het provinciale bestuursakkoord dat het project
‘BrabantStad Culturele Hoofdstad 2018’ door de provincie wordt
voortgezet. Hierbij worden de (financiële en projectmatige)
bijdragen vanuit de BrabantStad steden – Breda, Eindhoven,
’s-Hertogenbosch, Tilburg en Helmond – wel als voorwaarde gesteld
voor de voortgang van het project. Het is nu aan deze steden om
de kandidaatstelling inclusief de gekozen inhoudelijke koers en de
bijbehorende financiële bijdrage te bekrachtigen. De komende tijd
staat de besluitvorming omtrent ‘BrabantStad Culturele Hoofdstad
2018’ dan ook op de Helmondse raadsagenda.
Het worden voor de Helmondse culturele sector sowieso spannende
maanden. Dit omdat naast de beslissing over BrabantStad Culturele
Hoofdstad ook de verplaatsing van Lakei en het Filmhuis naar
de Cacaofabriek op de agenda staan. Het oude gebouw van de
Cacaofabriek zal hierbij gerenoveerd worden, waarin mogelijk een
Culturele Hotspot ontwikkeld wordt die qua opzet te vergelijken
is met de befaamde Verkadefabriek in Den Bosch. De Culturele
Hotspot dient Helmond van een nieuwe culturele impuls te
voorzien waarmee het culturele aanbod in Helmond wordt
versterkt en Suytkade tevens wordt voorzien van een blikvanger.
Uiteraard zijn er ook risico’s verbonden aan de verplaatsing. Zo zijn
de toekomstige successen nog onzeker.
Cultuur is in Helmond momenteel dus een ‘hot issue’. In de
komende maanden zullen we zien of de Helmondse gemeenteraad
besluit deel te nemen aan ‘BrabantStad Culturele Hoofdstad 2018’
en of de Culturele Hotspot er zal komen. Het zijn dus spannende
tijden voor cultuur minnend Helmond.
Gaby van den Waardenburg

Politiek
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Bezoek
een ook
kookst s onze
u
een he dio voor
culinai erlijke
re avo
uit! nd
Van een heerlijk koud en warm buffet en een perfecte
barbecue tot een onvergetelijk feest: Food For Fun is het
adres voor sublieme catering. En dat niet alleen... De zorg
voor uw complete feest is bij ons in goede handen.
Bij Food For Fun draait alles om genieten.

Horstlandenpark 2a
5709 MB Helmond
T 0492 33 09 85
E eat@foodforfun.nl

www.foodforfun.nl

Van Lieshout Stoffering
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bij inlevering van deze advertentie
10% korting op een behandeling.
Altijd leuk om te geven.....
en heerlijk om te krijgen!

Horstlandenpark 2 / 5709 MB Helmond
Tel: 0492 539061 / Mobiel: 06 51871480
E-Mail: info@vanlieshoutstoffering nl
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pag 6 Hoveniersbed
www vanlieshoutstoffering
nl

Schoonheidssalon

nh id
ci li t

Bel gerust voor
0
9
een vrijblijvende
offerte

Cadeaubon vanaf € 10,00
0

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

UW SPECIALIST IN:

VERWARMING EN COMPLETE BADKAMERS

Hoveniersbedrijf

C.A. Joosten
Tuincentrum te Bakel
Nuijeneind 2a
5761 RG Bakel
(bij camping Kanthoeve)
T 0492-343558
F 0492-547234
M 06-21660055

Openingstijden maandag t/m zaterdag, van 10:00 tot 17:00

Krijgt u ook weer zin in tuinieren?
Bij Joosten bent u dan aan het juiste adres!
www.cajoosten.nl
info@cajoosten.nl

ACTIE - ACTIE - ACTIE
GRATIS 12 jaar garantie bij aankoop van een NEFIT CV KETEL*
*Vraag naar de voorwaarden

Gespecialiseerd in CV-ketels
en onderhoudsabonnementen
vloerverwarming, badkamers,
stadsverwarming, sanitair,
verbouwing / renovatie,
radiatoren decorradiatoren.
Er kan er maar één de beste zijn! Ga voor de beste keus naar...

www.josvanheugten.com

Horstlandenpark 4
5709 MB Helmond
Tel. (0492) 38 61 00
06 - 55 89 55 46
Gevestigd te Dierdonk

Dit jaar geen Bruisend Dierdonk.
gedaan zijn weggegooid zouden worden, dus als team blijven
we enthousiast en hebben we wel besloten om op regelmatig
basis bij elkaar te blijven komen en het raamwerk voor 2011 te
gaan gebruiken voor 2012.

Vrijwilligers

Ook dit kunnen we nog steeds niet alleen dus zijn we, nog steeds
op zoek naar een aantal extra enthousiastelingen die mede
nieuwe ideeën ontwikkelen en hierover willen meedenken
en nog belangrijker willen mee-organiseren. Voelt u zich
aangesproken en wilt u meedenken en/of mee aanpakken
binnen het kernteam van Bruisend Dierdonk 2012 en daarmee
in uw eigen Wijk Dierdonk een wijkevenement neerzetten, mail
dan naar wijkfeest@dierdonk.eu.

B

ruisend Dierdonk 2011 gaat niet door. Zoals in de Gazet
van Februari en van April al aangegeven is er een klein
team bezig geweest met de organisatie van Bruisend
Dierdonk 2011. Ook hebben wij opgeroepen om het team te
komen versterken. Helaas heeft zich op deze oproep niemand
gemeld. Op zich zelf geen reden om toch niet door te gaan met
het team ware het niet dat voor het geplande weekend nog
een teamlid in verband met werkzaamheden elders in Europa
verblijft.

Namens het Kernteam
Frank Smits

Klein team

Dit wil zeggen dat het team te klein wordt om op een
verantwoorde wijze het evenement zelf op die dag te begeleiden
en te monitoren. Dit heeft ons, mede gezien dat het financiële
plaatje zo goed als dicht was, met pijn in het hart, doen besluiten
in overleg met het bestuur van de wijkvereniging om dit jaar het
wijkevenement niet door te laten gaan.

Op naar 2012

Natuurlijk zou het jammer zijn om de inspanningen die al

Verenigingsnieuws
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MoetNiks mededelingen mei

V

oor ons is mei een belangrijke maand. We starten dan ons
zomerprogramma. Dat geeft toch een beetje een Oud op
Nieuw gevoel: Terugkijken op de lange winter en plannen
van nieuwe dingen.
We richten ons minder op Parkzicht en meer op het buiten
actief zijn. We doen dat met heel veel van onze bezigheden.
We trekken er op uit, met de fiets; de caravan of de auto en
ontdekken opnieuw hoe mooi het leven is. Oók buiten Dierdonk.
Het nu beëindigde winterseizoen heeft ook veel leuke en interessante momenten gekend.
De wekelijkse koersbalochtenden voorzien nog steeds in een

10 Verenigingsnieuws

behoefte aan leuke contacten en wat lichte lichaamsbeweging.
De computerworkshops hebben hun nut ook bewezen. De
deelnemers hebben zich in de afgelopen tijd ontwikkeld tot
ware kunstenaars op het gebied van videobewerking en het
maken van foto-DVD’s. Een resultaat waarvan ze zelf verbaasd
staan.
Ook de andere activiteiten, zoals het gezamenlijke filmbezoek;
uitstapje naar het Muziekcentrum in Eindhoven en naar
het Kasteel in Helmond vielen in goede aarde. Evenals de
winterwandelingen, waaraan per keer ruim 20 personen
deelnamen.

MoetNiks programma voor de maand mei
Vanaf woensdag 4 mei
Jeu de Boules op de banen in Dierdonk park.
We beginnen om 10:00 uur.
Dinsdag 17 mei
Bustocht naar Deventer. De bus is om 07:45 uur aanwezig, nabij
het parkeerterrein Albert Heijn. We vertrekken om 08:00 uur en
we verwachten om 21:30 uur weer terug te zijn.
Helaas is deze reis uitverkocht.

Dinsdag 31 mei
Eerste fietstocht met daarin een bezoek aan de beeldentuin
van Bogaard Art. We vertrekken om 13:30 uur vanaf het
parkeerterrein Albert Heijn.
De beeldentuin is gelegen aan de Grote Overbrug 1. Dit is een
zijstaat van de AarleRixtelseweg, tegenover de golfbaan.
Na afloop leggen we nog ergens aan voor een kopje koffie.
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Available light
Expositie 2011
21 en 22 mei
Parkzicht

H

et fotograferen van toneel, musicals en muziekoptredens
is een verhaal apart. Je bent immers afhankelijk van de
lichtomstandigheden. Het maken van foto’s met een
normaal cameraatje is bijna niet te doen. Je ziet dan vaak de
flitsertjes van die camera’s in de zaal afgaan en vervolgens de
mensen teleurgesteld naar het schermpje kijken. De foto heeft
heel erge ruis en is veel te donker, zodat er bijna niets te zien
is op de foto. De camera voldoet meestal niet voor dit soort
fotografie. Je hebt dan een duurdere brugcamera nodig, maar
nog beter is een camera met verwisselbare lenzen en een grotere beeldchip. Het gebruik van de flitser is eigenlijk verboden,
je moet het doen met het beschikbare licht vandaar de naam
”available light” fotografie.
Je moet dan met een aantal dingen rekening houden. Het beste
is dat je een lens hebt met een zo’n groot mogelijke opening
( diafragma ). Daarbij is vibratiereductie van belang, zodat het
bibberen van jezelf de foto niet wazig maakt. Een zoomlens
is het fijnst, maar maakt het ook duur. Om te voorkomen dat

12 Verenigingsnieuws

je sluitertijd te lang wordt, is het nodig om de lichtgevoeligheid van je camera zo hoog mogelijk op te voeren. ( asa ) Het
nadeel daarvan is, dat de ruis op de foto toeneemt. Je moet als
fotograaf een compromis sluiten om een tevreden resultaat te
krijgen. Ook is de automatische stand erg fijn, zodat je je kunt
concentreren op het beeld en niet op de rest. Nog beter is het
om de sluitertijd vast te zetten. De witbalans van je camera, die
bepaalt wat wit is op de foto, moet worden ingesteld als dat kan.
Ben je vervolgens aan het knippen, maak dan meerdere foto’s
van de scene, dan is de kans op een scherpe foto veel groter.
Ga ontspannen staan, beter nog , leun ergens tegenaan voor

Expositie 2011

Op 21 en 22 mei 2011 is het zover, onze eerste echte expositie en
wel in ons eigen wijkgebouw Parkzicht. De voorbereidingen zijn
in volle gang en kosten veel tijd en moeite. Nico wringt zich in
bochten om alle passe-partouts op tijd klaar te krijgen, voorzien
van een keurige schnitte. Ad is al zijn technische kennis aan het
inzetten voor het fabriceren van prachtige lichtarmaturen om
de foto’s niet in het donker achter te laten.
Daarnaast is de selectiecommissie, Nico en Ad aangevuld met
Louis, bezig haar hoofden te breken over de foto’s die we gaan
exposeren. Een ding kan ik u wel vertellen, er zitten hele erge
mooie foto’s bij. Ondanks dat de expositie er nog niet is ben ik
nu al trots op onze club, alleen al omdat we met vereende krachten een dergelijk evenement op kunnen zetten en dat we voor
onszelf het idee hebben dat het allemaal heel erg mooi wordt.
Wilt u meer zien van onze prestaties op het fotografische vlak
dan wil ik u van harte uitnodigen in Parkzicht op zaterdag 21
mei van 13:00 uur tot 18:00 uur en zondag 22 mei van 10:00
uur tot 17:00 uur.
Na de expositie is er nog voldoende gelegenheid om even na te
borrelen en van gedachten te wisselen over de foto’s. Tot dan.
Jeroen de Kort
Voorzitter Fotodier
Wil je meer weten over onze club kijk dan op onze website
www.fotodier.nl of mail naar voorzitter.fotodier@gmail.com

meer stabiliteit.
Ikzelf maak graag foto’s van de musical van het Dr.-Knippenbergcollege, die elk jaar in het voorjaar wordt opgevoerd door
een honderdtal leerlingen. De mooiste foto’s zijn close-ups van
spelers, het liefst van een of twee personen tegelijk. Het fijne
is dat ik tijdens de generale repetitie vrij kan rondlopen zonder
het publiek te hinderen. Dan krijg je de mooiste foto’s, je kunt
immers de achtergrond al lopend aanpassen en zodoende de
compositie zo mooi mogelijk maken. Van elke gemaakte foto
heb ik wel drie opnamen, waarvan er meestal eentje gestoken
scherp is. Soms moet je tevreden zijn met minder scherpte,
maar veel is op te lossen met een pakket als photoshop.
Veel oefenen is noodzaak. Je gaat steeds beter kijken en de
foto’s worden scherper. Wil je fotograferen met een automatische camera zonder flits, dan zul je de camera op nachtopnamen
moeten zetten, dan heb je nog kans van slagen. Succes met het
fotograferen van foto’s bij available light.
Groet,
Louis van de Werff.
Foto’s deze maand verzorgd door Louis van de werff.
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De Talentendag

O

p donderdag 31 maart
jl. werd op Basisschool
Dierdonk een speciale
Talentendag georganiseerd.
Hieronder een verslag van deze
mooie, leuke en bovendien
talentvolle dag!

De grote dag!

Het is zo ver!! De kinderen komen enthousiast binnen met
ballen, steppen, cd’s, boekjes om voor te lezen, springtouwen
enzovoorts. Ze kunnen niet snel genoeg hun eigen talent laten
zien.
In de klas is plaats vrij gemaakt om hun optreden te doen.
Gedurende de hele ochtend krijgen alle kinderen de ruimte
het eigen talent te laten zien. Door de school heen is dan ook
een hele mooie variatie aan talenten te aanschouwen. Sommige
talenten zijn onpraktisch om in de klas te ‘showen’ zoals ‘latje
schieten’ of een ‘drumsolo’. Deze kinderen maken handig
gebruik van de nieuwe media door een filmpje te schieten of
foto’s te maken van het eigen talent. En zo kwamen er heel wat
talenten aan bod. O.a.: turnen, gitaar spelen, een mop vertellen,
puzzelen, eten maken (en opeten!), paardrijden, sudoku, dansen
etc. De geslaagde ochtend wordt bekroond met de uitreiking
van een pluim of medaille, die de kinderen speciaal voor elkaar
geknutseld hebben. Iedereen heeft deze pluim dik verdiend!

Klein en groot talent

Maar de kinderen waren natuurlijk ook erg benieuwd naar het
talent van hun eigen leraar of lerares.
Daarom is het ’s middags de beurt aan de leerkrachten. Deze
organiseren een workshop of activiteit die te maken heeft
met een eigen talent. In de klas worden bijvoorbeeld wafels
gebakken met de kinderen, die ze nog mogen versieren en lekker
opeten.
Ook hier is er een grote variatie te zien aan talenten: Fotografie,
schminken, kleien, yoga/aerobics, ICT, EHBO, muziek,
fruitcocktails maken, visagie, boetseren, etc. er komt echt van
alles voorbij.
Ook hier genieten de kinderen zichtbaar van deze bijzondere
middag.
Mooi om – hoe bescheiden ook – al deze talenten te mogen
zien, een passend motto: ‘denk groot, doe klein’.
‘Talentendag’, zeker voor herhaling vatbaar!
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Dierdonkkoor Didoko geeft Voorjaarsconcert

O

p Zondag 29 mei om 14.00 uur
bent U van harte welkom om
ons gratis voorjaarsconcert bij te

wonen.
Het concert met een Gastoptreden van
de Limburgse Jongens wordt gehouden in
Wijkcentrum Parkzicht, Dierdonkpark 6,
5709 PZ Helmond te Dierdonk.

Dierdonkkoor Didoko zoekt Zangers

D

idoko is een leuk gemengd koor.
Het koor bestaat ruim 6 jaar.

We repeteren in Wijkcentrum Parkzicht,
Dierdonkpark 6, 5709 PZ Helmond op
dinsdag van 20.00 tot 22.00 uur.
Kom gerust een kijkje nemen tijdens een
van onze repetities.
Het repertoire is zeer divers voor elk wat
wils.
Ervaring in noten lezen is niet noodzakelijk.
Voor meer info via mail didoko@gmail.com
of kijk op www.Didoko.nl
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* Vraag naar de voorwaarden.

Nieuws van de Wijkraad

Uitbreiding speelplekken

In de vorige Gazet hebben we een
artikel geplaatst omtrent de wens een
voetbalveld te realiseren aan de Kromme
Geer. Een aantal medebewoners hebben
enthousiast gereageerd en zijn met
mogelijk goede ideeën gekomen. Binnen
afzienbare tijd zal er een doelgerichte
enquête gehouden worden om de
meningen definitief te peilen. Wij als
Wijkraad waren al enthousiast, wij hopen
dat u dat ook bent. Verder blijven de
diverse andere speelplekken onder onze
aandacht.

Snelheid in onze wijk

In de vorige Gazet hebben onze
voorgangers van de werkgroep Dierdonk
30km omtrent snelheid in de wijk
een stukje verleden geschreven. Hun
en onze visie geven maar aan dat de
snelheid in onze wijk een actueel punt
van aandacht is. De poll op de site loopt
nog een maand door. Mogelijk dat bij u
de poll niet werkte of dat u nog niet deel
heeft genomen. Doe dat dan snel !! Uw
mening telt immers ook, niet alleen die
van ons. Alleen met een breed scala aan
meningen kunnen wij iets proberen te
bewerkstelligen. Dit uiteraard met name
met als achterliggende gedachte, de
veiligheid van onze kinderen !!

Publicatieborden

Sinds medio 2010 hebben we publicatieborden in onze wijk staan, deze worden
veelvuldig gebruikt voor de aankondiging
van activiteiten. Wij waren er als Wijkraad
dan ook niet blij mee toen een gerespecteerde carnavalsvereniging een los bord
plaatste in onze wijk. De afspraken die
we in basis met de gemeente hebben
gemaakt lieten dit niet toe. Voor dit jaar
is er echter een uitzondering gemaakt.
Het wisselen van de stroken gebeurt onder
aansturing van de Wijkraad, in 2010 heeft
de Wijkraad alle stroken bekostigd, echter
vanaf 2011 worden de stroken doorbelast
aan de organiserende instantie binnen de
wijk. De stroken kosten €36,= per stook
per bord.
Aanvragen kunt u doen via ons mailadres
secretariaatwijkraad@dierdonk.eu .

Meld gebreken in de openbare ruimte: 140492

Tijdens ons periodiek overleg met
de gemeente is de vraag van uit de
gemeente gekomen of wij, als wijkraad,
mogelijkheden zien om gebreken in de
openbare ruimte t.a.v. de verlichting te
inventariseren. Zelf kunnen we deze vraag
niet oppakken, maar we vinden het wel
een goed idee om u als wijkbewoners te
vragen de veiligheid in de wijk op peil te
houden.

De eerste twee items hebben vooral betrekking op het openbaar gebied. Met de
groenvoorziening wordt ook bedoeld het
groen dat overhangt op openbaar gebied
van uit de privé tuinen. Ter zake van dit
laatste punt wordt gevraagd om toch
vooral het overhangen van het groen tot
een minimum te beperken en misstanden
in het openbare gebied te melden. Uiteraard geldt dat ook voor het straatwerk;
het veiligheidsaspect spreekt hier voor
zich zelf. Ook voor wat de straatverlichting betreft mag het duidelijk zijn dat een
goed zicht een veilig gevoel geeft.
Het algemene meldpunt bij de gemeente
is 140492. U kunt uw klacht overigens
ook digitaal melden via de gemeentelijke
website www.helmond.nl.
Mocht u geen of slechts een onduidelijk
antwoord krijgen, dan verzoeken wij U dit
aan uw wijkraad te melden. Het meldpunt
hiervoor is:
secretariaatwijkraad@dierdonk.eu
Met vriendelijk groet en tot ziens in onze
wijk.
Wijkraad Dierdonk

Er wordt dan vooral gedacht aan straatverlichting, bestrating en groenvoorziening.
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15e Dierdonkweekend 9 - 10 - 11 september 2011

Beste medewijkbewoners.

Wordt het 15e Dierdonkweekend
het laatste????????
De afgelopen jaren is een sterk dalend
bezoekersaantal, van zowel de feestavond
als het volleybaltoernooi, er de oorzaak
van dat het zonder financiële steun van
vooral de O.S.D. niet meer rendabel is om
het weekend te organiseren.
De laatste jaren hebben wij het weekend
met een behoorlijk negatief saldo af
moeten sluiten terwijl we tot een jaar
of 5 geleden de begroting met gemak
sluitend konden krijgen. Ondanks het feit
dat wij als bestuur er alles aan doen om
de kosten zo laag mogelijk te houden, het

gehele weekend draait enkel en alleen
op vrijwilligers, beginnen wij ons zo
langzamerhand toch af te vragen of het
nog wel zin heeft om hier zo veel tijd en
energie in te steken.
Ook de diverse oproepen in de Gazet
van de afgelopen jaren om ideeën vanuit
de wijk, hoe we het weekend van een
positieve impuls zouden kunnen voorzien,
hebben geen resultaat opgeleverd. Het
tweede gedeelte van de discoavond
brengt niet het gewenste bezoekers
aantal dat wij graag zouden zien.
Het minivoetbaltoernooi laat al 3 jaar een
gelijk blijvend aantal deelnemende teams
zien, ondanks het grote aantal kinderen
dat bij een voetbalclub actief is. Tijdens
de feestavond, die overigens altijd zeer
gezellig verloopt, komen ondanks de gratis
entree slechts een kleine 200 mensen
opdagen. Ook het aantal volleybal teams
loopt gestaag terug. Aangezien wij de
begroting sluitend moeten krijgen uit de

opbrengsten van de horeca, kunt u wel op
uw vingers natellen dat dit met de jaarlijks
stijgende kosten, een hopenloze missie
dreigt te worden.
Ondanks het negatieve verhaal hier
boven, willen wij dit jaar toch weer alles
uit de kast halen om dit aanstaande
jubileumjaar tot een groot succes te
maken.
Wij hopen dat jullie er, net zoals wij,
vanuit gaan dat het langstlopende eve
nement van onze mooie wijk Dierdonk
niet verloren mag gaan en wij gaan er dan
ook vanuit dat iedereen massaal het 15e
Dierdonkweekend zal bezoeken.
In de volgende edities van de Gazet zullen
wij jullie op de hoogte houden van de
verdere ontwikkelingen aangaande het
weekend.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur Stichting Dierdonkdagen,
Ton, Jan, Roel, John, Roland en Hans.

Poppodium Lakei en Filmhuis Helmond presenteren:

The Wild Romance
Het is dit jaar alweer 10 jaar geleden dat
de enige, echte rock and roll junkie die ons
land ooit gekend heeft, Herman Brood,
zichzelf van het leven beroofde door van
het dak te springen van het Amsterdamse
Hilton Hotel. Die sprong betekende het
einde van een enerverend leven van een
meer dan getalenteerde zanger, pianist,
kunstschilder, dichter en acteur.
Gestart als muzikant bij Cuby & The
Blizzards en Vitesse, werd Herman
vooral bekend toen hij met zijn eigen
Wild Romance in 1977 zijn debuutplaat
‘Street’ uitbracht. Het grote succes kwam
echter na de release van het volgende
album ‘Shpritsz’ met daarop de hitsingle
‘Saturday Night’.
Herman Brood & His Wild Romance werd
Nederlands bekendste en beruchtste rock

and roll band. Hoe losbandig het leven van
Herman ook is geweest, nooit heeft er ook
maar iemand getwijfeld aan het enorme
muzikale talent dat was verenigd in die
ene band onder leiding van Herman zelf.
Om dat feit te laten zien en horen én om
nog eens stil te staan bij het leven (en de
dood) van Herman Brood, tourt The Wild
Romance nu door ons land en herleven de
rock and roll tijden van weleer.
Op vrijdag 20 mei staat vanaf 22.30 uur de
Wild Romance onder leiding van gitarist
Dany Lademacher op het podium van
Lakei aan de Molenstraat in Helmond.
Voordat U naar de muziek gaat luisteren,
kunt U in het Filmhuis Helmond eerst gaan
genieten van de film ‘The Wild Romance’
van regisseur Jean van de Velde met in de
hoofdrol Daniel Boissevain.
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In deze film worden met veel muziek en
humor de tumultueuze gebeurtenissen
verteld die Herman Brood’s eerste
drie elpees en zijn tour door Amerika
markeren. Een periode van vijf jaar tussen
1974-1979: de opkomst en (tijdelijke)
ondergang van Herman. Het succes,
het enerverende en heftige rock ‘n roll
bestaan, de Amerikaanse tour die al snel
ontaardt in een nachtmerrie, en boven
alles de vriendschap tussen twee totaal
verschillende karakters die de liefde voor
pure rockmuziek delen: de vriendschap
tussen Herman en zijn life time manager
Koos van Dijk.
Deze Wild Romance avond ziet er dan als
volgt uit:
19.30 uur Film ‘Wild Romance’ in het
Filmhuis Helmond aan het Frans Joseph
van Tielpark 6 in Helmond
22.30 uur ‘The Wild Romance’ in
Poppodium Lakei Helmond
Combikaarten (film en band) kosten
20 euro (let wel: er is een beperkt aantal
combikaarten voor deze avond!);er zijn
ook losse kaarten beschikbaar voor
alleen de band (15 euro) of alleen de film
(5 euro).
Meer info en kaartverkoop via
www.lakeihelmond.nl

Motorrijders gezocht voor avondrit schoolverlaters

D

it jaar nemen 105 kinderen van 4 groepen 8 afscheid
van Basisschool Dierdonk. Zij zullen dat doen tijdens het
schoolverlaterkamp in Lierop.
Elk jaar weer opnieuw is het motorritje voor deze kinderen een
geweldige onvergetelijke happening.
Op woensdagavond 29 juni willen wij jullie medewerking (weer)
vragen voor een ritje met de motor.
Ken je nog motorvrienden, die ook graag meekomen, breng ze
dan mee!
Vergeet a.u.b. ook niet om een extra helm mee te brengen.
Zeg het voort!
Hebben we te weinig motorrijders dan rijden we 2 keer (verkorte
route ).
Op woensdagavond 29 juni worden alle motorrijders tussen
19.00 uur en 19.15 uur verwacht op het parkeerterrein van de
Koepelkerk aan de Offermansstraat in het centrum van Lierop.
We vertrekken dan gezamenlijk naar Groepsaccommodatie
“Brabantbos” in Lierop, waar de kinderen staan te wachten om
op te stappen.
We zullen een (rustige) rit rijden van +/- 60 minuten met
voorrijders en met een stop onderweg. Rond 20.30 uur zijn we
dan terug en is er voor elke motorrijder nog wat te drinken.
Om enig zicht te hebben op hoeveel motorrijders we kunnen
verwachten, willen we jullie vragen om door te geven of je komt
en met hoeveel personen/motors!
S.v.p aanmelden via een mailtje of een telefoontje naar:
Wilfried Verlijsdonk
of
Marijke Berkers
06-81622494 ( na 18.00 uur )
0492-512021
wilfriedlinda@gmail.com marijkeberkers@dierdonkschool.nl
Vriendelijke groeten namens de leerlingen van de groepen 8
van basisschool Dierdonk.
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Muziekproject op De Bereboot
er antwoord gekregen op vragen als:
Waarom komt er een lage toon uit een
lange buis?’en ‘Waarom is een (metalen)
saxofoon een houtinstrument?’.

E

en groot aantal kinderen van
de buitenschoolse opvang van
Kinderdagverblijf de Bereboot doet
mee aan een bijzonder muziekproject. De
Bereboot heeft hiervoor samenwerking
gezocht met Helmonds Muziek Corps.
Doel is om kinderen op een leuke manier
in aanraking te brengen met vele facetten
van muziek en ze te laten ‘proeven’ van
muziek. De kinderen krijgen gedurende
acht weken de gelegenheid om kennis te
maken met verschillende instrumenten en
verschillende soorten muziek. Het project
wordt afgerond op 26 mei aanstaande
met een prachtige eindvoorstelling
waarin de kinderen laten horen en zien
wat ze in korte tijd geleerd hebben.

Het muziekproject wordt
afgerond met een muzikale toneelvoorstelling.
De Bereboot vaart uit
naar een ver oosters land
waar een kalief woont die
heel veel van eten houdt.
Hij heeft echter vreselijke
buikpijn en er is geen dokter die hem kan
helpen. De kinderen gaan hem helpen en
vragen zich in de liedjes af: ‘Kun je trombonen eten? en: ‘Wie gooit er nu mijn
samba’s in de braadpan? De kinderen

vormen gezamenlijk een kinderkoor en
worden door muzikanten van Helmonds
Muziek Corps muzikaal begeleid. Natuurlijk zijn alle papa’s, mama’s, opa’s en
oma’s en andere belangstellenden van
harte welkom om te komen kijken naar
de voorstelling. Wanneer u belangstelling
heeft vernemen wij dit graag voor 28 april
via bso@bereboot.nl
Met vriendelijke groet,
Wendy Verboom
Coördinator BSO
Kinderdagverblijf De Bereboot
Oude Dierdonk 1, 5703 JV Helmond
( 0492 528 291

Aan het project doen kinderen in de
leeftijd van 6 tot 10 jaar mee. Ze leren
dat er veel verschillende soorten muziek
en muziekinstrumenten zijn. Tijdens het
project hebben ze met hout-, koperen slagwerkinstrumenten kunnen
kennismaken. Ze weten hoe verschillende
instrumenten klinken en hebben ook
instrumenten mogen uitproberen.
Muziek is ervaren. Muziektrillingen
kun je voelen. Er zijn blaasproefjes en
interactieve spelletjes gedaan. Samen kun
je met eenvoudige slagwerkinstrumenten
een heel orkest maken. Bovendien is

Vrijwilliger gezocht met ‘groene vingers’!

K

inderdagverblijf De Bereboot,
Oude Dierdonk 1 te Helmond,
zoekt een enthousiaste vrijwilliger,
die met onze kinderen en pedagogisch
medewerkers een moestuin wil gaan
opzetten en onderhouden.
Wie heeft interesse dit samen met ons te
doen? U kunt zich aanmelden bij;
Kinderdagverblijf De Bereboot,
tav. Mylène Murraij, ( 0492-475009 of
stuur een e-mail aan; mail@bereboot.nl
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Helmonds Muziek Corps 2011-2012
De volgende instrumenten zijn mogelijk:
klarinet, slagwerk, trompet, trombone,
bariton/tuba, hoorn, dwarsfluit, hobo,
saxofoon, fagot.
Professionele docenten van het Kunst
kwartier staan garant voor plezierige
muzieklessen. Het instrument wordt in
bruikleen verstrekt via de vereniging.
Om zeker te zijn van plaatsing is tijdige
aanmelding voor 8 juni noodzakelijk.

Aanmelding nieuwe leerlingen
Helmonds Muziek Corps
seizoen 2011-2012

M

et ingang van het nieuwe school
jaar (september 2011) starten
er weer muzieklessen. Lijkt het
jou ook zo leuk om een muziekinstrument
te spelen en samen te spelen in een
orkest? Je bent van harte welkom bij
Helmonds Muziek Corps! Bij Helmonds
Muziek Corps kunnen leerlingen vanaf
ongeveer 8 jaar instromen die een blaasof slagwerkinstrument willen leren
spelen.

Het opleidingsorkest repeteert van 18.30
tot 19.30 uur. Na afloop van de repetitie
kunnen wij alle vragen beantwoorden.
Het HMC gebouw is gelegen aan de
Azalealaan 42. Contact opnemen kan met
Emmely Lammers, tel. 511916 of kijk op
onze site www.helmondsmuziekcorps.nl.

Kom kijken en een instrument uit
proberen
Speciaal voor belangstellenden worden
er een aantal concerten georganiseerd
waarbij het na afloop mogelijk is om
instrumenten te bekijken en uit te
proberen. Op zondag 22 mei vanaf
11.00 uur is er een voorspeelochtend
in het HMC gebouw. Op zondag 29 mei
is er om 14.00 uur een concert van het
opleidingsorkest. Daarnaast is het altijd
mogelijk om op dinsdagavond te komen
kijken tijdens de repetities.

Ingezonden 21

MINIGRAVER VERHUUR
M. VERHOEVEN
Birkenstock

Voor spitten van tuinen.
Uitgraven van vijvers, zwembaden
En diversen grondwerken.

Naar eigen ontwerp

Nu ook minigraver van 70cm breed

- Modieuze confectieschoenen
- Orthopedische schoenen
- Hypo-allergeen schoeisel
- Steunzolen en supplementen
- Elastische kousen
6 0 jaar ma aretha g lde pdf
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Heistraat 87 • 5701 HJ Helmond • Tel. 0492 - 524 580 • www.martensschoenen.nl

600 jaar Gilde St. Margaretha Aarle-Rixtel
Gildefeest 20 mei t/m 22 mei
Vrijdag 20 mei:
13.00 tot 16.00 uur Seniorenmiddag
20.00 tot 01.30 uur Grote Feestavond
Zaterdag 21 mei:
16.00 tot 17.30 uur Optocht Schoolgildes
18.00 tot 20.00 uur Receptie
20.00 tot 23.00 uur Feestavond
Zondag 22 mei: Vrij Gildefeest
09.30 tot 10.30 uur H. Mis
13.00 tot 14.30 uur Optocht gilden
14.30 tot 15.15 uur Defilé, opmars, vendelgroet, Slangendefilé
15.15 tot 18.00 uur Wedstrijden
18.45 uur
Prijsuitreiking
20.00 uur
Officiële sluiting Gildefeest

meer informatie zie: www.gildefeest2011.nl

Coendersberglaan 63 Helmond
Tel: 06-53382407

Stukadoorsbedrijf
Jantje Bartels
Met al meer dan 30 jaar ervaring,verrichten wij
alle voorkomende stucadoorswerkzaamheden.

WWW.JANTJEBARTELS.NL

Jan Bartels
Beneden beekloop 91
6562 HK Geldrop
040 2853588

ROB JACOBS TUINAANLEG

T. 06 215 626 47
www. robjacobstuinaanleg.nl

s.v. Rood-Wit ’62 te Helmond
Over s.v. Rood-Wit ’62

Maarten van Lith wordt nieuwe
hoofdtrainer bij s.v. Rood-Wit ’62
et ingang van het nieuwe
seizoen 2011 – 2012 zal Maarten
van Lith als hoofdtrainer bij
voetbalvereniging s.v. Rood-Wit ’62 aan
de slag gaan. De oefenmeester uit Den
Dungen volgt hiermee de huidige trainer
Arno Methorst op.

M

De 51-jarige Maarten van Lith is woonachtig in Den Dungen.
Van Lith heeft een ruime trainerservaring
en is in het verleden o.a. werkzaam
geweest bij RKDVC, ODC, DVG en Nooit
Gedacht. Momenteel is Van Lith bezig
aan zijn tweede succesvolle periode
als hoofdtrainer bij de fusieclub CHC
(Concordia-Hertogstad-Combinatie) te
’s-Hertogenbosch.
Met de voor onze regio onbekende Van
Lith haalt s.v. Rood-Wit ’62 een enorm
gedreven trainer binnen die zich volledig
conformeert aan het beleid dat de
vereniging heeft uitgestippeld en is er op

gericht om met eigen jongens herkenbaar
voetbal te spelen, waarbij er ruim plaats
is voor doorstroom van talentvolle
jeugdspelers.

s.v. Rood-Wit ’62 is een gezonde en
ambitieuze voetbalvereniging in de
Helmondse wijk Rijpelberg met zo’n 950
leden en is nog altijd fors groeiende.
Binnen de vereniging staat primair de
beoefening van de voetbalsport centraal,
voor zowel junioren (jongens en meisjes
van 5 t/m 18 jaar) als senioren (dames
en heren). De vereniging heeft een actief
bestuur en heeft momenteel 54 teams,
bestaande uit 43 jeugdteams, waarvan
2 meisjesteams, 1 Fun Play team en 1
kabouterteam en verder 8 seniorenteams,
2 damesteams en 1 veteranenteam. Het
1e team van s.v. Rood-Wit 62 speelt in de
tweede klasse H van het district Zuid II.
Daarnaast is s.v. Rood-Wit ’62 de
derde grootste sportvereniging binnen
Helmond, en behoort het met haar
grote en succesvolle jeugdafdeling tot de
grootste voetbalverenigingen in de regio.
U kunt voor algemene informatie de
website van s.v. Rood-Wit ’62
(http://www.roodwit62.nl) raadplegen.
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Kom sporten!!

Sport Citadel
Rivierensingel 90
Helmond
T. 0492-517180
www.sportcitadel.com

Nu ook ZUMBA!!
Spinning, Squash, Fitness,
Aerobics, Street dance,
Powerkick, Fysiotherapie,
Body lift, DéDé Danceballet,
TaeKwon-Do en Darts

Meisjes opgelet!!!!
Voor het nieuwe carnavalsseizoen gaan de trainingen voor de
dansgroep(en) weer beginnen.
Mocht je dit carnavalsseizoen 2012 mee willen dansen bij de
Rampetampers/Rammetjes onder andere tijdens de
vooravonden/middagen en carnaval, dan is dit je kans.
Ben je 6 jaar of ouder en heb je interesse of wil je een keer komen
kijken, neem dan contact op met het secretariaat (tel 0492-517210)
of stuur een mailtje naar secretaris@rampetampers.nl.

Je bent van harte welkom.
Dansen zonder wedstrijd-element is plezier voor allen!

Sport Citadel: veel sporten onder een dak
Onderdeel van een wijk

B

ij binnentreden zie je al direct dat
dit sportcentrum een onderdeel
van een wijk is: je komt binnen

beoefenen die een paar jaar geleden
nog niet bestonden, of die in een ander
jasje zijn gestoken: zumba en powerkick
bijvoorbeeld.

op een verantwoorde manier sporten
en het lichaam goed laten wennen
aan intensievere inspanning. Bij fitness
begint de gemiddelde klant daarom met
apparaten, niet direct met halters en
gewichten. De apparaten vangen meer
klappen op en helpen het lichaam op een
goede manier de spieren te versterken.

Mannen en vrouwen

in een huiskamerachtige omgeving.
Iedereen lijkt elkaar te kennen, er hangt
een gemoedelijke sfeer. “Dat is ook een van
de punten waar dit sportcentrum sterk in
is”, zegt Chas Coenraad, de fitnesstrainer
die mij vanavond te woord staat. Er heerst
hier een familiesfeer, de meeste mensen
die hier sporten wonen hier vlak bij in
Brouwhuis”. Sportcitadel Brouwhuis is in
1993 letterlijk gebouwd door Hans van
den Berg. In het gebouw vinden vele
vormen van bewegen onderdak: fitness,
spinning, steps, bodylift, powerkick en
zumba. Daarnaast heeft dit sportcentrum
als enige in de stad squashbanen en
wordt er Taekwon-do en dance-ballet
gegeven door twee andere aanbieders
die zaalruimte huren in het gebouw.
Tenslotte is er naast het sportcentrum
een fysiotherapeut gevestigd en ook een
beauty- en pedicuresalon. Zo zijn er veel
diensten bijna onder een dak verenigd.

Hypes

Het aanbod van fitnesscentra verandert
nogal en is aan hypes onderhevig. Werd
er twintig jaar geleden nog veel aan
aerobics gedaan en vooral veel met
gewichten gewerkt, inmiddels is er
een grote hoeveelheid variaties op dit
thema de revue gepasseerd. Er wordt in
deze wereld goed naar elkaar gekeken:
stilstand is achteruitgang. Al zijn er
ook onderdelen die tot de categorie
‘blijvertjes’ behoren. Een fitnesszaal
ziet er met de verschillende apparaten
nog vrijwel hetzelfde uit als een aantal
jaren geleden. Sport Citadel heeft in dat
onderdeel veel geïnvesteerd: er staat
eersteklas apparatuur in waarbij elk
apparaat in principe hetzelfde bediend
moet worden, voor het gemak van de
klant. Tegelijkertijd kun je er nu sporten

Klantenbinding

De klantenkring van Sport Citadel is divers:
van jong tot oud komt men er sporten.
Men speelt er ook in op de behoeften van
verschillende doelgroepen, zo is er een
speciaal jeugdfitnessprogramma en is er
ook seniorenfitness. Het publiek van een
sportschool fluctueert nogal; het is een
kunst om in deze branche je klanten te
binden. Meestal is er een hausse na de
kerst, en ook rond de zomervakantie trekt
het aantal klanten weer aan. Maar sporten
is net als diëten: je hebt er discipline en
doorzettingsvermogen voor nodig. Sport
Citadel Brouwhuis heeft daarom een
personal trainerprogramma: voor een
klein bedrag meer per maand houdt men
je vorderingen bij, wordt er regelmatig
gewogen en vetgehalte gemeten en aldus
de zelfdicipline versterkt. “Maar veel
mensen kiezen er ook voor om gewoon
in hun eentje een paar keer per week te
komen fitnessen, zonder bemoeienis van
ons” zegt Chas.

Programma op maat

Mensen komen met verschillende
beelden en wensen de eerste keer
binnen en dan volgt altijd een intake.
“Door goed te luisteren kun je de klant
het beste bedienen. Soms wil iemand
zich fitter voelen, soms echt afvallen
en vet verbranden. Wij helpen ze een
goed programma samen te stellen”.
Voorafgaand aan de start kan een proefles
gevolgd worden als kennismaking.
Het sportcentrum richt zich op de
modale sporter. Het is prettig dat er
een fysiotherapeut naast gevestigd is,
maar echt medische (revalidatie-)
gevallen zijn niet de specialiteit van
Sport Citadel. Daar zijn anderen beter in.
Niettemin is er natuurlijk aandacht voor

Op de lange lijst van activiteiten
komen typische mannen en typische
vrouwenactiviteiten voor. Zo staat
bij Zumba (salsa aerobics) de zaal
voor vrouwen, wordt er vooral door
mannen gesquasht en is bij fitness en
spinning het gezelschap gemengd. De
breedgeschouderde Jerommekes kom
je hier niet tegen en dat maakt de sfeer
ook prettig: mensen komen hier om
te bewegen. Het leukst in het werk als
fitnessinstructeur is het contact met
mensen. “als je ziet dat je iemand kunt
motiveren om door te gaan, als iemand
er plezier in heeft, vorderingen maakt,
dat is mooi”.

Als ik zo om me heen kijk, krijg ik ook
weer zin om te bewegen. De kracht van
een sportcentrum als dit is toch dat het
op een of andere manier stimuleert als je
anderen hetzelfde ziet doen. Helaas moet
ik toch steeds weer die hobbel over.
Irma van Nieuwenhuijsen
Sport Citadel Brouwhuis
Rivierensingel 90
Helmond
www.sportcitadel.com
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Haarinstituut Helmond
Dameskapper
gespecialiseerd in pruiken

ANTISLIP HAARWERK / PRUIK
Onze pruiken worden als zeer
vooruitstrevend en innovatief haarwerk gezien
en betiteld als

DE BESTE OPLOSSING
bij haarverlies door chemokuren
of alopecia

GEYSENDORFFERSTRAAT 29
di u
Jo B ts def.pdf
1
1
0 010
:08: 9
5703 GA HELMOND TEL. 0492 - 53 76 93

Pedicurepraktijk de Klumpkes
Handen uw visitekaartje

NIEUW GEL-POLISH

Behandel uw nagels als juwelen.
Ideaal voor het verstevigen van de natuurlijke nagels.
Gel-polish nagelbehandeling € 15,00

Haarinstituut Helmond
Gooisehof 147
Andrea de Roy - Rudek
06-17572360 of 0492-516238
www.haarinstituuthelmond.nl
ik werk alleen op afspraak

voor problemen met uw voeten

Jo Bots
Pedicure

0492-347300
Kruisschot 3
5703 JT
Helmond

Oranje boven
Deze keer zijn de kinderpagina’s
gevuld met zaken over koninginnedag, Moederdag en het voorjaar.
Voor elk wat wils, om ook de meivakantie mee door te komen.

lacht. ‘Nou, niet helemaal,’ zegt hij, ‘want
de koningin is niet alleen de baas. De
mensen uit het land helpen ook mee om
voor het land te zorgen. Maar als Hare
Majesteit jarig is, vieren we wel feest.’

‘Ik weet een liedje van de koningin,’ zegt
Mieke en ze begint te zingen;
‘Oranje
boven, oranje boven, leve de koningin.’

en wil weglopen. Op dat moment komt
mamma naar buiten. ‘Dat is pappa’s
nieuwe hamer,’zegt ze. ‘Die heb ik net gekocht, zegt buurman Kees. ‘Van Wouter.
Voor twee kwartjes.’ ‘Maar dat is niet de
bedoeling,’ roept mamma. ‘Wouter, hoe
kom je erbij om die hamer te pakken.’
‘Voor de haresteit,’ zegt Wouter. ‘Buurman, ‘zegt mamma, ‘mag ik die hamer
terug? Dit is een vergissing.’ ‘Verkocht is
verkocht, ‘antwoordt buurman Kees en
hij lacht een beetje gemeen. ‘Kom nou,
buurman, ‘zegt mamma, ‘je snapt toch
ook wel dat zo’n nieuwe hamer niet te
koop is.’

Opa knikt tevreden en zegt: ‘Ik zal eens
kijken wat jullie allemaal in je winkeltje
hebben. Dan zal ik wat kopen ter ere van
Hare Majesteit.’ ‘Wil je de hoed?’ vraagt
Wouter. ‘Nee, geef mij maar die theepot.
Die vind ik mooi. Wat kost die?’ ‘Twee
kwartjes,’ zegt Mieke. Opa pakt zijn portemonnee en geeft het geld. Hij neemt
de theepot onder zijn arm en loopt weer
weg.

Buurvrouw Nel ziet dat mamma een
beetje boos wordt. ‘Geef die hamer nou
terug, ‘zegt ze. ‘Maar ...’ ‘Geen fratsen,
geef terug!’ Buurman Kees geeft de hamer aan mamma en loopt mopperend
weg. ‘Bedankt, ‘zegt mamma. ‘Ik krijg nog
wel twee kwartjes, ‘zegt buurvrouw Nel.
Mieke geeft gauw het geld. ‘Ruimen jullie nou de winkel maar op,’ zegt mamma.
‘Het is mooi geweest.

Wouter springt op en rent naar binnen.
Mamma zit in de kamer een boek te lezen. ‘Mamma!’ roept hij. ‘Opa Bos heeft
de theepot gekocht voor de haresteit.’
Mamma snapt er niks van en gaat even
mee buiten kijken. Mieke vertelt dat opa
de theepot heeft gekocht omdat het koninginnedag is. ‘Ja, voor de haresteit,’ zegt
Wouter. ‘Goed zo,’ zegt mamma lachend
en ze gaat weer naar binnen.

Wouter en Mieke vouwen het kleed op.
Ze brengen het naar binnen samen met
de puzzel en de oude zaag. Als ze met
z’n drieën aan de tafel zitten om wat te
drinken, zegt mamma: ‘Rare Wouter.
Buurvrouw Nel en buurman Kees vonden
dat niet leuk.’ Wouter knikt. ‘Nee, dat was
niet ééénig!’

‘Wat is een haresteit?’ vraagt Wouter.
‘Dat is een deftig woord voor koningin,’
antwoordt opa. Hij schudt nog een keer
zijn hoofd en bromt: ‘Zie je wel, jullie weten daar niks meer van.’

O

voor het huis van Wouter en
Mieke is vandaag een klein winkeltje. De kinderen hebben eerst
een groot kleed op de grond gelegd.
Daarop hebben ze heel veel spullen uitgestald. Die gaan ze verkopen. Dat komt
omdat het koninginnedag is. Dan mogen
kinderen op straat dingen verkopen. Het
zijn wel allemaal oude spullen. De vorige
dag hebben Wouter en Mieke samen met
mamma van alles bij elkaar gezocht. Een
paar puzzels, een oude broek van pappa,
een ouderwetse theepot, een vaas, een
paar stripboekjes, een hoed, een zaag,
drie borden en een spelletje. ‘Mooie spullen te koop!’ roept Mieke. ‘De broek van
mijn vader!’ roept Wouter. ‘De theepot
van mijn moeder!’ roept Mieke.
In de verte zien ze opa Bos aankomen met
Flip. ‘Flip!’ schreeuwt Wouter. ‘Kom eens
hier. Ik heb mooie spullen.’ ‘Opa Bos!’
roept Mieke. Opa komt aansjokken maar
Flip rent meteen naar Wouter toe. ‘Dag
worsthond,’ fluistert Wouter zachtjes in
zijn grote flapoor. Flip geeft Wouter een
likje over zijn neus. ‘Kijk eens, opa Bos,’
zegt Mieke, ‘kopen?’ ‘Kinderen toch,’ zegt
opa Bos, ‘wat hebben jullie een mooie
winkel. Dat is zeker omdat de koningin
jarig is?’ ‘Is hij jarig vandaag?’ vraagt
Wouter. Opa Bos schudt zijn hoofd en
moppert: ‘De kinderen van tegenwoordig weten ook niks meer.’ ‘ Jawel hoor,’
antwoordt Mieke. ‘Ik weet best dat de
koningin jarig is.’
‘Wie is dat?’ vraagt Wouter. ‘De baas van
het land,’ zegt Mieke. ‘Echt waar?’ vraagt
Wouter. ‘Vangt die de boeven?’ Opa Bos

Uit: Nog één nachtje slapen
Uitgeverij Van Holkema & Warendorf

Er komen nog meer mensen langs en de
kinderen verkopen heel veel spullen. Dan
komen buurvrouw Nel en buurman Kees
naar buiten. ‘Eéénig he,’ zegt Wouter.
Mieke giechelt. ‘Er is niet veel meer,’ zegt
buurman Kees een beetje knorrig. ‘Jullie hebben alleen nog maar een puzzel
en een oude zaag.’ ‘Neem de zaag,’ zegt
Mieke. ‘Jij knutselt toch altijd.’ ‘Zo’n oude
zaag hoef ik niet. Maar een goede hamer
kan ik nog wel gebruiken.’ Wouter denkt
even na en rent dan weg. Hij holt het
paadje naast het huis in. Even later komt
hij terug met een mooie nieuwe hamer.
‘Die is van pappa,’ roept Mieke. ‘Dat mag
niet.’
Wouter roept: ‘Kopen, buurman Kees?
Voor twee kwartjes.’ Dat wil buurman
Kees wel. Hij betaalt gauw twee kwartjes
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28 Kleurplaat

Puzzel en lach mee!
NAAM

PELLETJE:

Zoekplaatje: Koninginnedag, Moederdag, ook bij de Smurfen is het feest.
Smurf 10 verschillen in het onderstaande zoekplaatje

Vissen

Moederdagpuzzel

Alle onderstaande woorden
zitten horizontaal, verticaal of
diagonaal verstopt in de puzzel. Streep ze door en maak
van de 9 overgebleven letters
het 9 letterige puzzelwoord.
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Oplossing
Rebus

Los onderstaande rebus op!

fi

Doolhof

Een Belg was op
bezoek bij ‘onze’
koningin Beatrix.
Belg: Mevrouw
Beatrix, wij Belgen doen vaak
domme dingen en
daar kunnen jullie
Hollanders kostelijk om lachen.
Dat begrijp ik.
2
Maar jullie doen
nooit iets fout!
Wij kunnen nooit
een keer lachen
om jullie. Vandaar
mijn vraag: Willen
jullie Nederlanders
1x iets heel doms
doen? Dan kunnen
wij ook een keer
lachen om jullie.
Beatrix: Nou, voor
1x willen wij dat
wel doen. Weet je
wat? Ik laat wel
een brug bouwen
in de woestijn, dat
is vast een hele
goeie!
Belg: Alez, dat
is een hele goeie.
Wij zullen ons
vast kapot lachen!
Zo gezegd zo gedaan... Een week
later kon je in de
kranten lezen:
Nederland bouwt
brug in de woestijn. Heel België
lag dubbel van het
lachen...
Belt die ene Belg
koningin Beatrix
op. Belg: Hallo
mevrouw Beatrix,
dat was een hele

domme fout. Wij
liggen hier echt
dubbel van het
lachen. Maar haalt
u die brug maar
weer weg anders
lachen wij ons
dood en dat is ook
niet goed.
Beatrix: Dat zou
ik wel willen doen
maar er zitten op
de brug 2 Belgen
te vissen!!!
Op slot
Amsterdam,
overal dranghekken. Agent tegen
jongen: als ik jou
was, zou ik mijn
fiets hier maar
niet neer zetten. De koningin
komt straks langs.
Jongen: geeft niks,
hij staat op slot.
50 Euro
Uit een brief
aan een
schoonmoeder:
4
2011
-Lieve schoonmoeder, helaas
kan ik, wegens
een viswedstrijd,
op Moederdag
niet van de
partij zijn bij
uw traditioneel
gezellige koffietafel, maar
koop voor u
zelf een mooie
bos bloemen.
Met hartelijke
groeten van uw
liefhebbende
schoonzoon
Michel.
PS: Ik had er een
briefje van 50
euro bij willen
doen, maar de
envelop was al
dichtgeplakt!
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Schoolstraat 25
5761 BV Bakel
Telefoon 0492-343878
Dé loodgieter van Dierdonk
*exclusief materialen

Onderhoudscontract op uw CV ketel:
Inclusief éénmaal per jaar compleet
onderhoud, schoonmaken, bijvullen etc.
1e storing u betaalt €25
incl. voorrijdkosten en uurloon.
2e storing u betaalt NIETS
wij verhelpen deze storing kostenloos

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

Pater van Vlerkenstraat 4
5706 TT Helmond
Telefoon 0492 - 55 08 65
info@coolenloodgieter.nl

www.coolenloodgieter.nl

HENK HUIJSMAN
O P T I E K

Optiek
mode
op z’n
best
Oogmeting
+
Reparaties
GRATIS

Voor BRILLEN en CONTACTLENZEN
Geopend: dinsdag t/m zaterdag

de
ak in
r
t
s
oning
vak !
Uw w at is ons
D

0492 - 551977
Schilderwerken
Wandafwerking
Glaszetten
Gevelreiniging

Kijk op onze website
voor een speciale
aanbieding !

www.vbh-schilderwerken.nl

Schilders- en afwerkingsbedrijf voor Particulieren en Vastgoedonderhoud

lak

Plusscouts voegen iets toe

Iedereen die lid is van een
vereniging kent het wel: er
zijn altijd van die mensen die
er altijd zijn. Als de handen uit
de mouwen gestoken moeten
worden, als er een klusje moet
worden opgeknapt, als er iets
geregeld moet worden, dan zijn
ze er. Harde kern, noemen we
dat.

In samenwerking met micro-bierbrouwerij
“Onder de pannen” wordt ieder jaar
de het Paulus speciaalbier gebrouwen.
Een leuke plusscout activiteit, met een
positieve bijdrage aan de vereniging: vol
trots presenteert Scouting Paulus een
flesje aan de sponsoren, als dank voor
hun steun. Eén keer per maand komen
we bij elkaar voor iets leuks of iets voor
de vereniging.

en spullen moeten op hun plaats worden
gezet. Er zal een keuken moeten worden
gemaakt, verlichting aangelegd. Terwijl
alle kinderen bezig zijn met activiteiten, is
de plusscout de helpende hand achter de
schermen. De Plusscouts worden ingezet,
zodat de leiding zijn handen vrij houdt
om de kinderen een fantastische tijd te
geven, maar houden genoeg tijd over
voor een leuke vrijetijdsbesteding!

Rondom een jubileum kamp moet er erg
veel geregeld worden. Als je een week
in het buitenland op kamp gaat, moet
er een hele vrachtwagen aan materiaal
mee. Die moet worden geladen, de
grote groepstent moet worden opgezet

www.scoutingpaulus.com

B

ij de Scouting draait alles om de
kinderen. Iedere week wordt weer
een leuk programma verzonnen,
een mooie tocht uitgezet, of een leuk
spel bedacht. Kinderen worden op een
actieve manier bezig gehouden met
elkaar en in de natuur, en leren omgaan
met en respect te hebben voor elkaar. De
speltakleiding heeft hier zijn handen aan
vol.
Maar niet iedereen kan het opbrengen
om er iedere week weer te staan. Toch
is het erg leuk om een beetje te kunnen
meehelpen. Van vaders die graag iets
terug willen doen voor het plezier dat
hun kinderen beleven, tot echte scouting
mensen die nog graag een steentje willen
bijdragen, maar niet meer iedere week
paraat kunnen staan.

Plusscouts voegen iets toe
aan Scouting-Paulus

Hiervoor heeft scouting de Plusscout
bedacht. Bij Scouting Paulus zijn de
plusscouts een hechte groep van
vrijwilligers, die oproepbaar zijn als er
werk verzet moet worden gecombineerd
met leuke activiteiten. Soms worden de
plusscouts ingezet als kookstaf bij het
jubileum kamp, of draaien ze mee met de
speltakken als er een tekort is aan leiding.
Ook voor reparaties aan de blokhut en
het installeren van de geluidsinstallatie
worden de plusscout gevraagd.
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De temperaturen gaan weer lekker omhoog. Een mooi
moment om het schilderwerk van uw woning weer
eens te inspecteren en onder handen te nemen. Een
goed geverfd huis is niet alleen mooi, verf beschermt
uw kostbare kozijnen en deuren ook tegen schadelijke
weersinvloeden. Zo investeert u in uw woning en
voorkomt daarmee dure reparaties aan uw meest
kostbare bezit.

Hoera lente! Tijd voor
het buitenschilderwerk

.

.

.

Met professionele verf bereikt u het beste resultaat.
Professionele verf werkt gemakkelijker en sneller, dekt
beter en beschermt langer.
Driessen Verf Helmond levert uitsluitend professionele
verf, gemengd met door de producent voorgeschreven
mengpasta’s die garant staan voor jarenlange
bescherming en kleurvastheid. Onze ervaren
vakmensen helpen u graag met het beste (behandel)
advies en de juiste producten.

.

.

.

.

DRiessen VeRf HeLMOnD, MieRLOseweg 86 HeLMOnD, (0492) 53 50 66 | www.DRiessenHeLMOnD.nL
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Toon van den Elsen Beheer b.v.
BOUWBEDRIJF
Kozijnen-Bouw-Onderhoud

Gespecialiseerd in complete kleine & grote verbouwingen
met o.a.:
Metselwerken
Timmerwerken
Onderhoudswerken
Beglazing
Cascobouw
Dakbedekking
Aanbouw/verbouw
Invalidenaanpassingen

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

Ook verzorgen wij uw bouwtekening en vergunningaanvraag.
Westerzandweide 6
5709 MR Helmond
Tel.: 0492-550202
Fax: 0492-548367
E-mail: bouwbedrijf.kbo@chello.nl

Nieuw…. Muddytracks MTB
Muddytracks is het nieuwe mountainbike-label van
Toerclub Buitenlust ’68. TC Buitenlust ’68 was tot voor
kort een toerclub die hoofdzakelijk op de weg reed,
maar het heeft nu ook een eigen mountainbikeafdeling.

E

r wordt het liefst gereden over onverharde routes en
smalle bospaadjes; ver van de bewoonde wereld en het
drukke verkeer. Modder, stof, zweet en als afsluiter koffie,
daar is waar ze voor staan. Een club, die er samen op uit trekt om
actief bezig te zijn, maar waar gezelligheid zeker zo belangrijk
is. Samen uit, samen thuis! Fietsen in clubverband is niet alleen
gezellig, het werkt ook motiverend.
Op zondagochtend worden er vanaf 2 verschillende startlocaties
in Helmond Oost en Mierlo-Hout om toerbeurt routes gefietst
in de eigen omgeving. Er wordt meegedaan aan toertochten,
maar ook de uitdagendere routes, o.a in Limburg, de Veluwe
en de Ardennen worden gereden.

Sportiviteit en gezelligheid
Daarnaast worden er voor de leden diverse evenementen
georganiseerd zoals clinics, barbecue, clubweekend enz.
Zoek je een club die sportiviteit en gezelligheid goed weet te
combineren, dan ben je bij Muddytracks MTB op het juiste
adres!
Wil je weten of het iets voor jou is, rijd dan eens vrijblijvend
met hen mee!
Kijk ook eens op www.muddytracks.nl
of mail voor meer informatie naar:
info@muddytracks.nl.
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EEn vErtrouwd adrEs
voor hEt plaatsEn
of lEvErEn van
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En
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U n i e k e
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Ja, GroenRij
De Biezen is k
h
adres voor al et
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bloemwerk. D
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verse snijbloem elijks
en.

Ketsegangske 9 Helmond
tel. 0492 - 52 75 98

8 mei | Moederdag

0 uur
0 - 18.0
jdag 09.0 21.00 uur
ri
v
m
t/
g
t
Maanda koopavond to 0 uur
Vrijdag ag 09.00 - 17.0
Zaterd

www.robkoenraads.nl

GroenRijk De Biezen
Biezenweg 2a • Beek en Donk
0492-461310 • www.groenrijk.nl

Yoga brengt je in balans

Dian van der Weiden
kijk op www yoga-helmond nl
of bel 06-55 327 968

Met plezier
nodig ik U uit
een of
meerdere mode
trends in uw
haar te laten
maken.

Gerrie Kok, Ockenburghpark 13, Dierdonk
Telefoon 512383

‘Duistere Spiegel’ debuutroman Eilish (14)
Eilish Janssen (14) uit Hel- nieuwe jongen in haar klas. Rosalie voelt Toekomst
mond schrijft debuutroman‘ zich aangetrokken tot de geheimzinnige Niet alleen Eilish is trots op haar debuut
Ciaran, die – zo ontdekt Rosalie – een roman, ook in haar omgeving wordt
Duistere Spiegel’!
Het zal je maar gebeuren, debuteren als
auteur op je 14e. Voor Eilish Janssen,
geboren en getogen in Helmond en
woonachtig in de wijk Dierdonk, was het
een complete verrassing, iets wat haar
nog korte leven dan ook dusdanig op
z’n kop zette. Een jaar lang zonderde ze
zich af met haar laptop. ’s Nachts, of op
andere vrije momenten in haar drukke
scholierenbestaan. Het resultaat: een
heuse, ruim 200 pagina’s dikke roman,
die in de smaak viel bij uitgeverij
BoekScout Yo!, een uitgeverij die op
zoek is naar nieuw literair talent. Vrijdag
8 april rolde het eerste exemplaar van de
persen. Een mijlpaal, die in huize Janssen
uitgebreid is gevierd. Wat beweegt een
14-jarige om een boek te schrijven?

E

ilish reageert vrij laconiek. “Ik
vind het gewoon heerlijk om te
schrijven. Dat is altijd al zo geweest.
Mijn hoofd zit vol verhalen en om de
een of andere reden wilde ik dit verhaal
opschrijven. Toen het klaar was vroeg ik
mijn ouders: ‘Wat vinden jullie ervan’? Ze
waren aanvankelijk stomverbaasd, maar
vonden het de moeite waard om op zoek
te gaan naar een uitgever. Uiteindelijk
kwamen we terecht bij BoekScout. Al na
drie dagen kreeg ik een positieve reactie
op mijn e-mail en het manuscript. En toen
ging het allemaal heel snel. ”

vreselijk geheim met zich meetorst. De
vraag is alleen: welke rol speelt Ciaran
zelf in die duistere geschiedenis? En
belangrijker nog: komt Rosalie erdoor
in gevaar? Voor Rosalie begint een
spannend, zenuwslopend avontuur,
waarin ze veel moet trotseren om Ciarans
geheim te ontsluieren. “Het is soms best
een donker boek”, aldus Eilish. “Maar
eerlijk gezegd ben ik ook wel een beetje
gefascineerd door die donkere kant van
het leven. Veel mensen hebben volgens
mij een geheim en vaak is niet alles zoals
het lijkt.”
‘Duistere Spiegel’ is een fijn boek voor
opgroeiende tieners en scholieren, want
veel van wat Eiilish schrijft zal herkenbaar
zijn voor deze leeftijdsgroep. Maar ook
volwassenen zullen aan hun trekken
komen.

enthousiast gereageerd. “Natuurlijk zijn
mijn ouders apetrots”, lacht Eilish. “Maar
ook van familie, vrienden en klasgenoten
op het Jan van Brabant College krijg ik erg
leuke reacties.”
Komt er een volgend boek? Eilish: “Als
het aan mij ligt, zeker! Ik ben alweer
aan mijn tweede boek begonnen en
het is mijn droom om fulltime auteur te
worden. Of actrice”, voegt ze er aan toe.
Eilish volgt wekelijkse toneellessen aan
het Helmondse Sint Annatheater en ze
heeft er al een paar voorstellingen op
zitten. “Misschien kan ik het straks gaan
combineren. Schrijven en acteren. Maar
schrijven ga ik hoe dan ook!”
‘Duistere Spiegel’ is verkrijgbaar via de
webwinkel van BoekScout 
(www.boekscout-yo.nl), maar het kan
ook besteld worden bij de reguliere boek
handel (ISBN: 978-94-6176-107-1).

Romantische thriller
‘Duistere Spiegel’ is een spannend boek.
Maar grotendeels ook autobiografisch.
“Niet dat ik alles zelf heb meegemaakt,
integendeel”, zegt Eilish. “Maar de ge
voelens van de hoofdpersoon, Rosalie,
lijken sterk op mijn eigen emotionele
belevingswereld. Wat zij ervaart, voelt,
de manier waarop ze handelt, in alle
opzichten is Rosalie een afspiegeling van
mijzelf.”
´Duistere Spiegel´ is een romantische
thriller, zo vertelt Eilish. Het gaat over een
meisje, Rosalie, die na de scheiding van
haar ouders bij haar vader in Canada gaat
wonen. Rosalie vind het verschrikkelijk als
haar vader een nieuwe liefde ontmoet,
en ze er een nieuwe broer en zus op de
koop toe bij krijgt. Gelukkig is er een
lichtpuntje in Rosalie´s leven: Ciaran, de
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Leeuwenborchweide 5
5709 SB Helmond
GSM 06-28235720

Alleen voor vakwerk
Cursus:

Gratis introductieles

woensdag 27 april van 19.30 - 22.00 uur
(wel vooraf aanmelden)

“Een reis door je lijf en je leven. Luisteren naar de
signalen van je lichaam met ademhaling, contact en
lichaamsgerichte oefeningen.“

Voor iedereen die niet lekker in zijn/haar vel zit, doelloos
is, toe is aan een uitdaging of last heeft van lichamelijke
en/of geestelijke klachten met als doel om meer levenslust en
energie te krijgen. Dit alles in 10 woensdagavonden vanaf
4 mei van 19.30 - 22.15 uur
Deze cursus wordt door de meeste zorgverzekeraars
vergoed. Ook voor individuele- of relatietherapie ben je van
harte welkom.

Praktijk de Essentie
Dorpsstraat 59, Bakel
anneke@essentietherapie.nl
tel. 06-55895535
www.essentietherapie.nl

arcenlaan 7a
5709 ra helmond
t: 0492-560010
M: 06-20546699
e: info@jvanzon nl
i: www.jvanzon.nl

VrijblijVend adVies
bij u thuis

Koninginnedag Bakel, zorg dat je er bij bent
VRIJE MARKT

Al vanaf 12.00 uur kunnen kinderen hun plekjes zoeken op de
markt om bijvoorbeeld hun niet meer gebruikte speelgoed te
verkopen, muzikale talenten te tonen of straattheater te maken.
Ze kunnen spulletjes verkopen op hun eigen kleedje óf in
een kraampje. Wij hebben een aantal kraampjes hiervoor
gereserveerd. De kinderen kunnen hier kostenloos gebruik van
maken.
Ook dit jaar zal het centrum van Bakel weer oranje
gekleurd zijn met Koninginnedag.
De Oranjevereniging is al weer druk in de weer om
met Koninginnedag een prachtig programma te
organiseren. Een programma voor jong en oud, voor
elk wat wils.

ONS PROGRAMMA OP KONINGINNEDAG:

Middagprogramma

Om 13.30 uur zal de nieuwe burgemeester van Gemert-Bakel,
Jan van Zomeren, samen met Harmonie Musis Sacrum de
opening verrichten door de Nederlandse vlag te hijsen. De
opening betekent de start van een spetterend programma,
zowel buiten als in de grote feesttent. Een echt feest voor de
kinderen met:

SPELLETJESMARKT

Er zijn weer volop spelletjes en activiteiten in kraampjes voor
kinderen t/m groep 8 van de basisschool.
Op de markt zijn wel 30 spelletjes te vinden. Voor ieder wat wils!
U vindt hier o.a. een knikkerbaan, eendjes vissen, een
hoedjestoren, bowling, een schietsalon, een ijscokar,
pannenkoek eten en nog veel meer.
Ook is er een ballonnenwedstrijd en dit jaar: een rodeostier.
Voor de kleintjes hebben we nog een springkussen.
Ook zullen sportverenigingen zich presenteren op de markt.

Zowel de spelletjesmarkt als de vrije markt beginnen na de
opening door de burgemeester om 13.30 uur.
Om 14.00 uur begint in de feesttent een gevarieerd programma
van muziek- en dansoptredens door kinderen!
Opening door Lambert en Sebastiaan m.m.v.
• Balletstudio Ank de Voogd
• Opleidingsorkest Harmonie Musis Sacrum
• PIEP opleidingsorkest Harmonie Musis Sacrum
• Opleidingsslagwerkgroep Harmonie Musis Sacrum
• Fenne Smits.
• Majorettes Musis Sacrum
• Roel van de Heuvel.
• Dansmariekes De Pierewaaiers
• Fer en Ries Spaan.
• Laura van den Elzen

Avondprogramma

O

ok het avondprogramma belooft een ware happening
te worden waar je vooral bij moet zijn. Vorig jaar was
het een groot succes en ook dit jaar hebben we al weer
diverse artiesten uit Bakel en omstreken bereid gevonden om
een geweldig optreden te verzorgen. Naast de Lokale artiesten
speelt de band John-Boy & the Waltons. Een geweldige band
die muziek brengt uit de vroegere jaren.
Het avondprogramma begint om 19.00 uur. De entree is gratis
Dus wil je een echt feest, kom dan op Koninginnedag naar Bakel
Voor meer informatie kijk op www.koninginnedagbakel.nl

Wil je aan deze fantastische, te gekke, gave spelletjes meedoen,
dan kun je bij de kaartjeskraam een spelletjeskaart kopen voor
€ 3,- , waarmee je dan gratis aan alle spelletjes kunt deelnemen.
Dus laat je verrassen.
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Programma mei 2011 Filmhuis Helmond
127 Hours

Do. 5 mei 19.30 uur vr. 6 mei 16.00 uur vr. 6 mei 21.30 uur za.
7 mei 21.30 uur zo. 8 mei 18.30 uur ma. 9 mei 21.30 uur di. 10
mei 14.00 uur
Het waargebeurde verhaal van bergbeklimmer Aron Ralston
die 127 uur vastzat in een smal ravijn en tot een afschuwelijke
oplossing moest komen.
Bergbeklimmer Aron Ralston komt moederziel alleen vast te
zitten nadat een groot rotsblok op zijn arm is gevallen en hij
niet meer uit de geïsoleerde canyon in Utah kan komen. In de
volgende vijf dagen vecht Ralston met de elementen en zijn
eigen demonen. Ralston denkt terug aan vrienden, minnaressen,
familie en de twee bergbeklimmers die hij vlak voor zijn ongeluk
heeft ontmoet. Om zichzelf te kunnen bevrijden zal hij alle moed
die hij in zich heeft bij elkaar moeten schrapen.
Regie: Danny Boyle

onder een paar struiken in een nabij gelegen bos een lichaam.
Is het een man, een vrouw? Betreft het een ongeluk, een
moord? Twee weken eerder is de 16 jaar oude Simon niet op
school verschenen. Bloed van hem is in een van de klaslokalen
aangetroffen. Is hij weggelopen, ontvoerd, heeft hij zelfmoord
gepleegd? Een paar dagen later verschijnt ook Laetitia niet
meer op school. Haar ouders hebben geen idee waar ze is. De
volgende dag is op school sprake van een derde vermissing. Wat
is er aan de hand?
Regie: Fabrice Gobert

Abel

Do. 5 mei 21.35 uur vr. 6 mei 19.30 uur zo. 8 mei 15.00 uur ma.
9 mei 19.30 uur di. 10 mei 21.30 uur
De negenjarige Abel praat niet meer sinds zijn vader het gezin
heeft verlaten. Een verblijf in een psychiatrische inrichting
haalt weinig uit, zodat zijn moeder hem weer in huis neemt,
ervan overtuigd dat het gezelschap van zijn broer en zus hem
zal helpen. Eenmaal thuis aangekomen loopt het hele gezin op
eieren, uit angst dat Abel opnieuw instort. Maar de zaak neemt
een interessante wending als de jongen zichzelf een nieuwe rol
toe-eigent binnen het gezin - namelijk die van het vaderfiguur.
Abel buigt de vrees die de gezinsleden hebben voor zijn toevallen
om in het respect dat een gezinshoofd toekomt. Vreemd genoeg
werkt het nog ook. Totdat er opeens een vreemdeling aan de
ontbijttafel zit, die beweert de vader van Abel te zijn.
Regie: Diego Luna

Women are Heroes

Vr. 6 mei 14.00 uur za. 7 mei 19.30 uur zo. 8 mei 20.35 uur di.
10 mei 19.30 uur do. 12 mei 21.30 uur vr. 13 mei 19.30 uur zo.
15 mei 15.00 uur
De film begint in de favela’s van Brazilië waar we de enorme
posters van JR ontdekken én de reacties die ze uitlokken bij de
vrouwen. Vervolgens India waar de vrouwen geklemd zitten
tussen oeroude tradities en een moderne samenleving. In Kenia
leven de vrouwen in een absoluut chaotische en instabiele
wereld. Tenslotte worden we in Cambodja geconfronteerd
met het geweld van de ultra heftige onteigeningen. Al deze
vrouwen verbazen ons door hun moed en hun vertrouwen.
Geselecteerd voor het “Movies that Matter” Festival van
Amnesty International
Regie: JR

Simon Werner a Disparu...

Do. 12 mei 19.30 uur vr. 13 mei 16.30 uur za. 14 mei 21.45 uur
zo. 15 mei 18.30 uur di. 17 mei 19.30 uur
Psychologische thriller waarin de scholieren uit een plaatsje even
buiten Parijs te maken krijgen met een aantal verdwijningen van
klasgenoten.
Mrt. 1992, in een kleine plaats onder de rook van Parijs. Tijdens
een feestje waar de alcohol rijkelijk vloeit, vinden enkele tieners

38 Filmhuis

Simon Werner

Blue Valentine

Vr. 13 mei 14.00 uur vr. 13 mei 21.30 uur za. 14 mei 19.15 uur
zo. 15 mei 20.30 uur ma. 16 mei 20.00 uur di. 17 mei 14.00 uur
di. 17 mei 21.30 uur
Liefdesdrama met een intiem, emotioneel en herkenbaar
portret van een uitdovende liefde tussen twee mensen.
Cindy en Dean, ooit gepassioneerd verliefd op elkaar, zien nu na
jaren samen te zijn geweest hun huwelijk langzaam uiteenvallen.
Dean heeft weinig ambities. Hij komt uit een gebroken gezin en
voor hem is het genoeg om voor Cindy en haar dochtertje te
kunnen zorgen. Cindy verwacht echter meer van het leven.
Met de hoop deze situatie op te lossen besluiten zij samen een
hotelkamer te boeken, waar zij terugkijken op hun ontmoeting
en de prille, hoopvolle liefde die ze ooit deelden.
Regie: Derek Cianfrance

Among Horses and Men

Do. 19 mei 19.30 uur vr. 20 mei 16.30 uur zo. 22 mei 15.00 uur
ma. 23 mei 19.30 uur
Documentaire over jonge Amerikaanse gedetineerden die op
een ranch werken in Nevada
Het uitgestrekte landschap van Nevada herbergt nog steeds
grote kuddes wilde paarden. Een deel daarvan wordt gevangen
genomen door plaatselijke ranchers, en getemd en getraind
om ze geschikt te maken voor verkoop. Eén van de ranches is
onderdeel van een staatsgevangenis: The Northern Nevada
Correctional Centre. Chris, Dean, Gilbert, Charles, Steven, Bo
en Mike zijn jonge gedetineerden in de laatste fase van hun

gevangenschap. Voor hun terugkeer in de maatschappij nemen
ze deel aan dit bijzondere project, waarbij ze helpen wilde
paarden te vangen, te temmen en te trainen.
Regie: Marjoleine Boonstra

Illégal

Do. 19 mei 21.20 uur za. 21 mei 22.00 uur zo. 22 mei 18.30 uur
di. 24 mei 14.00 uur di. 24 mei 19.30 uur
Tania en haar 13-jarige zoon Ivan zijn illegale immigranten uit
Rusland, ze wonen al acht jaar in België. Tania is constant op haar
hoede en als de dood dat de politie om haar identiteitsbewijs
vraagt Wanneer Tania na een lange dag thuiskomt, vindt ze bij
de post een bevel tot uitzetting. Haar besluit staat vast: zij en
haar zoontje blijven in België. Met een strijkijzer bewerkt ze
haar vingers. Weg vingerafdrukken, weg identiteit. Op Ivans
dertiende verjaardag wordt Tania echter opgepakt en in een
gesloten detentiecentrum gezet. Ze staat volkomen machteloos
wanneer de Russische maffia haar zoontje bedreigt en uitzetting
haar boven het hoofd hangt.
Regie: Olivier Masset-Depasse

Drei

Vr. 20 mei 14.00 uur vr. 20 mei 21.30 uur za. 21 mei 19.30 uur
zo. 22 mei 20.30 uur ma. 23 mei 21.20 uur di. 24 mei 21.30 uur
Hanna en Simon, die elkaar leerden kennen in hun studententijd
zijn nu al twintig jaar bij elkaar. Hoewel hun relatie enigszins in
een sleur zit, houden de twee nog enorm veel van elkaar en
willen ze de ander alles behalve pijn doen. Dat kan echter niet
voorkomen dat beiden een relatie beginnen met een ander.
Door een bizarre speling van het lot vallen ze beide voor dezelfde
man; de knappe bioloog Adam. Voor Hanna betekent het een
leuke afleiding. Voor Simon is het de eerste keer dat hij met
een man de liefde bedrijft. Alle drie hebben zo hun redenen om
hun affaire geheim te houden. Dan blijkt Hanna zwanger te zijn.
Regie: Tom Tykwer

bejaard echtpaar, Ger Lataster en Hermine van Hall, gefilmd
door hun zoon en schoondochter. Van zeer dichtbij toont de
documentaire het laatste jaar dat kunstschilder Ger en fotografe
Hermine met elkaar doorbrengen, na een huwelijk van 65 jaar.
Alles wat in hun leven vanzelfsprekend was begint uit elkaar te
vallen. Door Ger’s doofheid en Hermine’s dementie stapelen de
misverstanden zich op en neemt hun vertwijfeling toe.
Regie: Peter Lataster & Petra Lataster-Czisch

Tuesday after Christmas

Do. 26 mei 21.30 uur za. 28 mei 21.40 uur zo. 29 mei 18.30 uur
ma. 30 mei 21.30 uur di. 31 mei 19.15 uur
Paul Hanganu en zijn vrouw Adriana zijn tien jaar getrouwd,
ze hebben een dochter van acht, Mara. Maar Paul is al acht
maanden verwikkeld in een affaire met de zevenentwintigjarige
tandarts Raluca. Paul heeft moeite met het verdelen van zijn tijd,
hij wil Raluca aandacht geven, maar moet ook de kerstcadeautjes
kopen. Hij besluit een controle afspraak te maken voor zijn
dochter om Racula te kunnen zien. Adriana heeft onverwacht
tijd en komt naar de paktijk, wat Raluca en Adriana voor het
eerst oog in oog brengt. Dan moet Paul nog voor Kerstmis een
beslissing maken...
Regie: Radu Muntean

Black Butterflies

Vr. 27 mei 21.40 uur za. 28 mei 19.30 uur zo. 29 mei 16.00 uur
zo. 29 mei 20.40 uur ma. 30 mei 19.15 uur di. 31 mei 21.30 uur
De grote liefde in het leven van Ingrid Jonker, de schrijver Jack
Cope, kan haar niet het geluk en de gemoedsrust geven waar
ze naar op zoek is. Met haar vader Abraham Jonker, een rechtse
minister voor de Nasionale Party tijdens het Apartheidsregime,
heeft ze een moeizame relatie. Het belang van het werk van
Ingrid Jonker voor de Zuid-Afrikaanse cultuur wordt pas erkend
nadat Nelson Mandela haar gedicht ‘Die Kind’ voordraagt bij zijn
eerste rede voor het Zuid-Afrikaans Parlement in 1994
Regie: Paula van der Oest

Van de kat geen kwaad (Kinderfilm)

Zo. 29 mei 10.30 uur (ontbijtfilm) wo. 1 juni 14.00 uur zo. 5 juni
11.00 uur wo. 8 juni 14.00 uur
De kat Dino leidt een dubbelleven en brengt zijn dagen door
op twee verschillende adressen. Overdag woont hij bij Zoé, de
enige dochter van Jeanne, commissaris bij de politie…
Regie:Jean-Loup Felicioli, Alain Gagnol

Drei

Niet zonder jou

Do. 26 mei 19.30 uur vr. 27 mei 13.00 uur zo. 29 mei 14.00 uur
di. 31 mei 14.00 uur
Niet zonder jou is een intiem en ontroerend portret van een

Filmhuis Helmond
Frans-Joseph van Thielpark 6 Helmond
info + reserveringen : 0492-529009
www.filmhuis-helmond.nl
info@filmhuis-helmond.nl
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Jos Verleisdonk
Valeriaanbeek 16
5709 PW Helmond
Tel: 0492-518743
Mobiel: 06.21800249

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

Braaksestraat 1, Helmond
0492-529404

 0492 - 55 94 28 / 06 - 481 91 606
Edwin Raats
Damhertlaan 27
Helmond - Brouwhuis
Haal en breng service voor
Dierdonk!

ZwangerFit®
NIEUW!
Training

Voorlichting

NVFB-ZwangerFit®
De beste voorbereiding voor de zwangere
vrouw, haar baby en partner.
Actieve lessen • Theorielessen • Vanaf de 16e week
preventieve training voor bekken- en bekkenbodem
Leuk, leerzaam en veilig

Van Meelstraat 1a, 5703 EP Helmond | tel. (0492) 53 73 92 | www.ruyssenaars-vdbroek.nl

0492 - 51 78 61
•
•
•
•
•

Ook voor particulieren!

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
Y
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Sprookje (slot)
Het tijdsbeeld in die dagen:
De Nederlandse boeren zuchtten zwaar onder
de verstrekkende gevolgen van de uitbraak
van M K Z (M ond- en K lauwZ eer). 265.000
dieren werden – vaak uit voorzorg – geruimd.
Alle ministers kwamen aan de vooravond van de

bekendmaking van de verloving van prins WillemAlexander met Máxima Zorreguieta één voor
één naar het torentje van Wim Kok om op de
hoogte gesteld te worden van de laatste stand
van zaken. De RVD (de RijksVoorlichtingDienst)
maakte vervolgens officieel de verloving bekend.

En het geschiedde in die dagen dat er een bevel
uitging van de Minister van KoeienZiektes.
En de boer, hij ploeterde voort.

Moeilijke Klus Zijn.
En de boer, hij ploeterde voort.

Er waarde namelijk een geheimzinnig virus rond.
Het gerucht ging dat het afkomstig was uit de
keuken van een herberg die kontakten had gehad
met Chinese mandarijnen. Op deze wijze moest het
virus, genaamd Mandarijnen Kunnen Ziekmaken, het
land zijn binnengekomen.
En de boer, hij ploeterde voort.
Op last van de minister moesten vele koeien die besmet
zouden kunnen zijn eerst een toverdrank drinken en
vervolgens doodgemaakt worden, zodat het zeker
was dat zij de besmettelijke ziekte niet meer konden
verspreiden. Het volk begon steeds meer te morren
onder aanvoering van de boeren. Maar de minister,
zich verschuilend achter sprookjesregelgeving, wilde
alleen maar Meer Kadavers Zien.
En de boer, hij ploeterde voort.
Intussen beliefde het hare majesteit aan het
hoofdgerecht te beginnen. Zij vond het moment
gekomen het volk deelgenoot te maken van de op
handen zijnde verloving van de prins met prinses
Optima. Nu de onderdanen van de majesteit zo druk
bezig waren met het geheimzinnige virus, zouden
er vast en zeker geen problemen ontstaan als haar
zoon officieel zou omgaan met een trollendochter.
Zo bezien kon het bespelen van de hofnar nu geen
Hierbij heb ik de opdracht vervuld die Hare Majesteit
mij heeft toevertrouwd, namelijk het volk voor te
bereiden op de aanstaande troonswisseling.
Het woord is nu aan mevrouw Van Oranje haarzelve.

Samen met de hofnar bekokstoofde hare majesteit
dat elke trawant, één voor één, ontboden zou worden
in de keuken van de kok, om daar op de hoogte
gesteld te worden van de aanstaande verloving. Aldus
geschiedde. Toen de boeren ter ore kwam dat er
op één dag wel erg veel trawanten een kijkje in de
keuken kwamen nemen, en vervolgens niets wilden
zeggen over de geuren en kleuren die ze daar hadden
aangetroffen, waren de rapen pas echt gaar. De
boeren spraken van boerenbedrog na de aankondiging
van de Reuze Vriendelijke Draak dat de volgende dag
de aankondiging van de verloving zou plaatsvinden.
Dat was Mooi Kloten Zeg.
En de boer, hij ploeterde voort.
De volgende dag verzamelde de bevolking zich op het
plein voor het huis in het bos, waar de prins zich nog
wel eens privé terugtrok. Weldra verscheen hare
majesteit die meedeelde wat de Reuze Vriendelijke
Draak de vorige dag al had gezegd. Het grote
ogenblik was daar: in de deuropening verscheen de
prins met zijn prinses Optima. Tot verrassing van
velen sprak zij in de taal van hun land, met een kleine
trolleriaanse tongval. Zij hekelde het trollenverleden
van haar vader, en deed de harten van velen smelten.
Zij zou later, zo dachten velen, zonder twijfel een
goede en Mooie Koningin Zijn.
En de boer, hij ploeterde voort.
Zij zal mij toch niet teleurstellen?
En Dorus, hij ploeterde voort.

Dorus van Wegen
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Mostar-Grill
Balkan Specialiteiten Restaurant

Zwart / Wit
248,-

mediterraans

Buffet

278,-

Woensdag onbeperkt genieten van keuze uit 4 salades
Donderdag mediterraanse gerechten ±10 hoofdgerechten
voor
2 à 3 desserts.
en Vrijdag
00
00
Graag vooraf reserveren.
van18. - 21. uur.

mooie Tafelgrill NU

199,- met gratis tang

ME T MOOI DEENS DESIGN
S T I J LV O L D E L E N T E I N

Kleur

Fridge Carafe
in nieuwe kleuren nu met
twee gratis glazen

NU 49,-

50
18,
per persoon

iedere

kinderen tot 12 jaar 10,-

Maandag: Balkanspecialiteiten voor 12,50 p.p
normaal 21,Woensdag: Verwendag: stel u menu samen uit
5 voor-, hoofd- en nagerechten voor 24,50
Donderdag: Speciale visgerechten voor 14,50 p.p
normaal 23,Vrijdag: Steakgerecht voor 14,50 p.p.
normaal 24,-

Mostar-Grill

Balkan Specialiteiten Restaurant
Kerkstraat 52

5701 PM

Helmond

Kerkstraat 47 5701 PL Helmond
Tel 0492-533891 www.mostar-grill.nl

Administratiekantoor

Geeft u binnenkort
een feestje?
Kom naar de winkel en informeer naar de
mogelijkheden voor warme en koude
buffetten. Graag bespreken we uw wensen
voor een geslaagd feest.
Ook het barbecue-seizoen gaat weer beginnen.
Wij hebben een uitgebreid assortiment
barbecuevlees zodat u naar eigen wens uw
barbecue kunt samenstellen.
Kijk ook eens op onze website:
www.romonesco.com

Dorpsstraat 47 | 5708 GC Stiphout | [0492 ] 565 043
Nieuwveld 29-31 | 5702 HW Helmond | [0492 ] 565 030

Van de Water
Ook zo’n hekel aan Uw administratie?
Of
krijgt U Uw administratie niet op orde!
Of
heeft U (tijdelijk) behoefte aan (extra)
administratieve/boekhoudkundige hulp!!

Wacht dan niet langer, voordat het te
laat is en bel ...…. 06 – 13 42 80 98
Met ruim 14 jaar kennis en ervaring en met
een vast uurtarief kunnen wij U die
broodnodige hulp geven die U nodig heeft.
Ook het adres voor starters en ZZP-ers.

Administratiekantoor Van de Water
Arcenlaan 22
5709 RA Helmond (Dierdonk)
Tel. 0492-556406/Fax. 0492-556493
GSM 06 – 13 42 80 98

frankvandewater@chello.nl

Zomaar een dagje in Dierenkliniek “Brouwhuis”
Hij ging op zoek op Internet. Hij kwam
uit op de website van de Frettenkliniek
en las daar alle genoemde ziektes heel
aandachtig door. Het koste hem wel een
hele avond maar uiteindelijk kwam hij
tot de conclusie dat de verschijnselen
wel erg veel leken op het hebben van
“insulinomen”. Insulinomen zijn kleine
tumortjes in de alvleesklier die tot gevolg
hebben dat het bloedsuiker te laag wordt
en de fret genoemde verschijnselen krijgt
en uiteindelijk in coma kan raken en
sterven.

Pippie, het fretje dat begon om
te vallen

P

ippie was een lief klein albinofretje
van 5 ½ jaar. De eigenaar was gek
met haar en nam haar altijd overal
mee naar toe. Soms gewoon in zijn jaszak.
Ze liep nooit bij hem weg. Ze kende ook
wat kunstjes; zo kon ze bierdoppen
apporteren en kon ze op commando over
haar rug rollen zoals sommige honden dat
ook kunnen. De eigenaar was een stoere
gespierde kerel uit het westen van het
land. Enkele tatoeages sierden zijn armen
en wie weet waar nog meer. Het zou mij
niet verbazen als hij in de Rotterdamse
havens werkte en daar zwaar werk deed.
De laatste tijd was Pippie wat slomer
en sliep veel. Bovendien was het hem
opgevallen dat ze wel erg diep sliep. Ze
werd moeilijk wakker. Een paar keer was
hij erg geschrokken omdat hij dacht dat
ze dood was. Gelukkig was dat niet het
geval. Ze werd ook wat magerder en hij
was haar daarom aan het bijvoeren met
Hill’s A/D blikvoer. Dat hielp wel iets.
Laatst was hij toch maar even naar de
dierenarts geweest want ze liep nu ook
wat wankel. Natuurlijk liet ze dat tijdens
het consult niet zien aan de dierenarts.
De dierenarts onderzocht haar volledig
en vermoedde dat de veranderingen
mogelijk door het ouder worden werden
veroorzaakt. Ze raadde hem aan om de
bijvoeding voort te zetten en bij grotere
problemen terug te komen voor een
nader onderzoek. Gerustgesteld ging de
eigenaar naar huis. Maar dat duurde niet
lang. Die avond liet hij Pippie rondlopen
en weer viel ze af en toe om met haar
achterhand. Tevens stond ze een paar
seconden wat wezenloos voor zich uit
te staren. Dat zat hem toch niet lekker.

Gewapend met deze informatie ging hij
de volgende dag weer terug naar zijn
eigen dierenarts. Die las hetgeen hij had
uitgeprint en meegenomen aandachtig
door. Ze was het met hem eens. Samen
besloten ze dat er bloed moest worden
afgenomen. Dat ging niet erg gemakkelijk
want de dierenarts had dit nog nooit
gedaan bij zo’n klein dier als een fretje. Na
een lichte verdoving lukte het uiteindelijk.
Inderdaad…. het bloedsuiker gehalte was
te laag.
De dierenarts nam vervolgens met mij
contact op over de beste behandeling van
Pippie. Gezien de leeftijd raadde ik aan
om de fret te laten opereren. Dat kan naar
mijn mening het beste op de Frettenkliniek
vanwege de uitgebreide ervaring die wij
daar in de afgelopen 25 jaar mee hebben
opgebouwd. De eigenaar was dolblij dat
er iets aan gedaan kon worden en maakte
gelijk een afspraak.
Uiteindelijk is Pippie vrij snel geopereerd
en mocht ze 3 dagen na de operatie
weer naar huis. Zoals wel vaker gebeurt,
bleek dat er nog wel wat meer aan
de hand was met Pippie dan alleen de
ziekte insulinomen. Gelukkig allemaal
probleempjes waar ik chirurgisch of
met medicatie wat aan kon doen. Het
was zo leuk om te zien hoe een grote
volwassen kerel zo lief met zo’n klein wit
fretje omging. Ondanks het feit dat hij
2 uur heen en 2 uur terug moest rijden
kwam hij Pippie de dag na de operatie
even opzoeken. Deze liefdevolle band die
je vaak kunt zien tussen een dier en de
eigenaar is een van de leuke kanten van
mijn vak.
De meeste fretjes hoeven na de operatie
niet meer op controle te komen maar de
eigenaar van Pippie wilde haar graag 2
weken na de operatie toch even laten zien.

Daarnaast wil hij haar in de toekomst 2x
per jaar even laten checken op de kliniek.

Het “Waltham” hapje

2 weken na de operatie kwam de
eigenaar dus vol trots met Pippie langs.
Ze werd steeds actiever en omvallen
had ze gelukkig niet meer gedaan. Ook
haar gewicht was weer op peil. Nu is dat
laatste bij een “gezonde” fret ook geen
kunst bij het voeren van het “Waltham
papje”. Daar wordt elke gezonde fret
moddervet van.

De eigenaar liet mij zijn bovenarm zien; hij
had Pippie daar laten tatoeëren. Hij had
zo in de rats gezeten dat ze de operatie
niet zou halen en nu had hij haar alvast
voor altijd bij zich. Ik bewonderde zijn
(gespierde) bovenarm met inderdaad een
prachtige tatoe. Daarop liet hij zijn brede
borst zien met op de plaats van zijn hart
een tatoe van zijn overleden vriendin.
Ze was door een medisch “foutje” niet
meer wakker geworden na een simpele
operatie aan haar voet. Ik was even geheel
sprakeloos. Geen wonder dat deze man
zo in de rats had gezeten……. Ik doe altijd
mijn best voor ieder dier maar ik was wel
heel blij dat ik dit fretje goed had kunnen
helpen. Ook is het fijn om te ervaren dat
op een simpele manier zowel eigenaar als
dierenarts via mijn website belangrijke
informatie konden vergaren waardoor
Pippie en haar fantastische eigenaar nog
lang van elkaar kunnen genieten.
Hanneke Moorman-Roest
Wilt u méér weten over dierenkliniek
“Brouwhuis” www.dierenkliniek.com
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Profiteer nu nog van de
6% BTW regeling
De veelzijdige vakman voor al uw
grote en kleine klussen
* Keukens

* Vloeren leggen

* Verbouwen

* Dakramen

* Dakkapellen

* Tegelwerk

* Timmerwerk

* Renovatie

* Badkamers

* Cv installaties

* Onderhoud

* Loodgieterwerk

EB
Erik Bosma
Eerdedreef 1
5709 SZ Helmond
Tel: 0492-528894
mobiel: 06-30480492
Email: ebklussenier@hotmail.nl
Deze foto behoort bij het artikel
in de Gazet April betreffende
“Chillruimte ingericht in Parkzicht”

Het kan!
Makkelijk
centimeters
verliezen,
precies waar
jij dat wilt.

Stevig afvallen? Alleen centimeters verliezen op je

je spieren gericht getraind. We helpen ook met

heupen? Of meer spieren en minder vet? Je komt

persoonlijke voedingsadviezen, beweging en moti-

strakker in je vel te zitten met elektrotraining van

vatie. Bailine is de snelst groeiende figuurstudio van

Bailine. Een wetenschappelijk ontwikkelde methode

Nederland. Voor vrouwen, door vrouwen. Volg ons

uit Scandinavië. Terwijl je ontspannen ligt, worden

programma en wij garanderen succes!

Ontdek het geheim uit Scandinavië
en boek een gratis proefbehandeling!
Bel of mail Jolanda voor een afspraak.

BAILINE HELMOND • 0492 - 52 15 81 • HELMOND @ BAILINE.NL • W W W.BAILINE.NL

Hockeyclub Bakel: Weer nieuwe groep gestart
Hockey is een leuke sport voor
jongens en meisjes en voor jong
en oud. Nederland is dan ook een
echt hockeyland. Hockey is een
leuke en sociale teamsport, waar
je samen kunt winnen en verliezen.
Daarnaast is het heel erg gezellig bij
Hockeyclub Bakel. Veel bewoners
van Dierdonk weten dit intussen
ook en hebben de weg al gevonden
naar de kleinschalige club in het
dichtbij gelegen Bakel.

Nieuwelingengroep is gestart

V

anaf 15 maart jl. zijn weer een aantal
jongens en meisjes ingestroomd in
de nieuwelingengroep. Zij worden
elke dinsdagavond getraind door een
ervaren trainer. En ze doen het al heel
goed, deze kanjers. Je kunt zien dat
ze het snel oppakken en dat ze er veel
plezier in hebben en dat is toch wel het
belangrijkste.

De rest van het seizoen kunnen ze ook
trainen, zodat je in het nieuwe seizoen
ook echte competitiewedstrijdjes kunt
gaan spelen. Dan wordt het helemaal
spannend.
Veel succes Suze, Shaye, Nore, Liza, Roos,
Silvia en Danielle!

Ben je al wat ouder? Heb je misschien
eerder ook al gehockeyd? Heb je weer
hockeykriebels gekregen? Neem contact
met ons op of kom een keertje kijken
langs de lijn op zaterdag of zondag. Dan
is het altijd supergezellig en zonnig op het
terras.
Meer informatie over het hockeyen in

Veldcompetitie nadertontknoping Bakel staat op de website
De veldcompetitie is in maart gestart
met een nieuw record aantal Bakelse
teams. Maar liefst 17 jeugdteams zijn op
de zaterdagen de wedstrijden aangaan
met clubs uit de regio. Dat is natuurlijk
een lekker drukke en gezellige boel op het
sportpark in Bakel. We zijn nu ver over de
helft van de competitie en de ontknoping
voor de kampioenschappen naderen. Een
aantal Bakelse teams heeft een flink deel
van haar wedstrijden gewonnen en staat
er prima voor voor het kampioenschap.
Maar of ze het echt zullen worden ....dat
weten we eind mei pas.

www.hockeyclubbakel.nl.

Tot ziens bij Hockeyclub Bakel!

Onze jongste aanwinsten samen op de
foto. Ze hebben veel plezier in dit leuke spel
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Activiteiten overzicht Tienerhuis Skatepark
voor iedereen uit Rijpelberg, Brouwhuis en
Meidenavond Tienerhuis:
Dierdonk:
Binnenprogramma:
Maandag
inloop
15.00 tot 17.00 uur 10-17 jaar
Eventuele cursussen
18.00 tot 20.00 uur 10-17 jaar
Dinsdag
meidenmiddag gr. 6, 7 en 8
15.00 tot 17.00 uur
meidenavond voortgezet onderwijs
18.30 tot 20.30 uur
Woensdag
Inloop
13.00 tot 17.00 uur 10-17 jaar
Inloop of Evt cursussen
19.30 tot 21.30 uur 10-17 jaar
Donderdag
inloop
15.00 tot 17.00 uur 10-17 jaar
Eventuele cursussen
18.00 tot 20.00 uur 10-17 jaar
Zumba
20:00 tot 21:00 uur 10-17 jaar
Vrijdag
jongensclub
15.00 tot 17.00 uur 10-17 jaar
disco (1ste vrijdag v/d maand) 19.00 tot 22.30 uur 10-17 jaar
Inloop:
Kom gezellig binnen om te poolen, darten, tafelvoetballen, waar
je zin in hebt. Of gewoon om te kletsen met je vrienden en
vriendinnen. Voor iedereen tussen de 10 en 17 jaar.
Diverse cursussen:
Op woensdag en donderdagavond wordt er naast de inloop ook
een cursusaanbod ontwikkeld op vraag van de jongeren.
Laat ons weten wat jullie leuk vinden om te doen. Verzamel
een groep vrienden of vriendinnen om bijvoorbeeld een cursus
streetdance of kickboksen te volgen in het Tienerhuis. De
jongerenwerker kijkt samen met jullie naar de mogelijkheden
en vaak voor een kleine eigen bijdrage heb je een super leuke
cursus! Dus kom een keer binnenlopen en spreek ons aan!
Meidenmiddag Tienerhuis:
Een middag speciaal voor meiden uit groep 6, 7 en 8 uit
Rijpelberg, Brouwhuis en Dierdonk.
Iedere dinsdagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur in het Tienerhuis.
We kunnen van alles gaan doen, plezier en leren staat voorop!
We gaan van allerlei dingen doen, van knutselen tot koken en
van dansen tot gewoon lekker kletsen met elkaar.
Programma voor de komende peridode:
3 mei
geen activiteit i.v.m. meivakantie
10 mei
Vrije inloop
17 mei
Filmmiddag
24 mei
Karaoke
31 mei
Spelletjesmiddag
Meer informatie? Meta

46 Ingezonden

Een avond speciaal voor meiden die op het Voortgezet onder
wijs zitten uit Rijpelberg, Brouwhuis en Dierdonk. Iedere
dinsdagavond van 18.30 tot 20.30 uur in het Tienerhuis. We
doen van allerlei dingen, van knutselen tot koken en van dansen
tot gewoon lekker kletsen met elkaar. Kom eens een keer kijken
en neem gerust een vriendin mee!
Programma voor de komende periode in mei: thema Creatief
3 mei
geen activiteit i.v.m. meivakantie
10 mei
Graffiti 1
17 mei
Graffiti 2
24 mei
Mandala’s tekenen
31 mei
Schilderen
Meer informatie? Meta

Zumba dansen @ Tienerhuis!
Wil je aan de conditie werken en calorien verbranden en toch
veel lol hebben?
Doe dan mee met Zumba in het Tienerhuis!
Mocht je nog andere mensen weten die dit leuk vinden, neem
ze dan gerust mee!
De leeftijd maakt niet zoveel uit. Vraag iedereen waarvan je
denkt die dit leuk zouden vinden om zo samen sportief bezig te
zijn! Je kunt elke week instromen!
We werken met een maandkaart. Daar betaal je € 15,00 voor,
dus maar ongeveer € 3,00 per les! Als je een keertje niet kunt,
is dat niet erg, want je strip wordt pas afgestreept als je bij de
les aanwezig bent.
Meedoen en aanmelden? Stuur dan een mailtje aan Meta.
Voor iedereen uit Rijpelberg, Brouwhuis en Dierdonk.
De Jongensclub @ Tienerhuis!
Vanaf hedendaags is er een jongensclub opgericht in het
Tienerhuis. Dus ben je ouder dan 10 jaar, vind je het leuk om
met leeftijdsgenootjes film te kijken, te darten, tafeltennisen,
cursussen en workshops te volgen? Kom dan op Vrijdagmiddag
naar het Tienerhuis!
De activiteiten van de jongensclub worden door de boys zelf
bepaald!
Jongensclub is er op iedere vrijdagmiddag van 15:00 uur tot
17:00 uur in het Tienerhuis.
Aanmelden kan bij Bart.
Disco:
Gezellig feesten met elkaar! Als je tussen de 10 en 17 jaar bent
en je komt uit Rijpelberg, Brouwhuis of Dierdonk dan ben je hier
ook weer van harte welkom!
De entree is gratis en iets lekkers te eten of te drinken kun je
verkrijgen voor € 0,75 aan de bar. Kom dus elke eerste vrijdag van
de maand met je vrienden en vriendinnen naar het Tienerhuis!
Op vrijdag 6 mei is er weer een disco van 19.00 tot 22.30 uur!

... en activiteiten Dierdonk
Buitenprogramma: ZOMERPERIODE!!!!
Je kunt elke dag komen skaten, want we gaan de zomerperiode
weer in (april-oktober)!
Van maandag t/m zondag van 12.00 tot 21.00 uur. Vrijwilligers
houden de skatebaan voor jullie open. Als zij er niet zijn of als
het regent, dan is de skatebaan gesloten.
Je kunt er skates, skateborden en een waveboard en beschermers
lenen met je pasje!
Paaseieren zoeken op de skatebaan 2de Paasdag 25 april:
Alle kinderen t/m 12 jaar kunnen op 2de Paasdag paaseieren
komen zoeken! Als je 5 kleine eitjes hebt gevonden, kun je die
inwisselen voor 1 grote. De toegang is voor iedereen GRATIS.
Meer informatie bij Peer en Manfred.
Skateparty dinsdag 3 mei!!
Om het seizoen op een leuke en sportieve manier te openen
wordt er op dinsdag 3 mei (in de meivakantie) een Skateparty
georganiseerd.
Van 13.00 tot 17.30 uur kun je lekker komen skaten, maar ook
meedoen aan leuke wedstrijdjes tussendoor om te kijken hoe
goed je al bent. Ook zal er wat te drinken en te snacken zijn
voor de bezoekers. De entree is GRATIS! Voor meer informatie
en inschrijven kom je even naar de Skatebaan naar Peer. Je kunt
in verschillende leeftijdscategorien meedoen: t/m 10 jaar, 11
t/m 14 jaar en 15+.
De wedstrijden worden gereden in de categorien Pool en Street.
Cursus Digitale Fotografie part 2:
Na het succes van de eerste cursus starten we binnenkort met
deel 2! Cursus digitale fotografie in het Tienerhuis voor jongeren
vanaf 14 jaar
Zelf meenemen: Digitale fotocamera met handmatige
instellingen en een USB-stick. Kosten €5,00 voor 6 lessen
Wanneer we precies starten, weten we nog niet, maar meld je
aan en je krijgt persoonlijk bericht!
Meer info en aanmelden? Meta.
NIEUW Cursus Make-up in het Tienerhuis!
Vanaf woensdagavond vanaf 27 april van 19.00 tot 21.00 uur
voor meiden vanaf 15 jaar.
Er kunnen maximaal 8 meiden meedoen, dus geef je snel op!
We starten met 4 lessen waarin de deelnemers de basis
technieken krijgen aangeleerd.
Na 4 lessen kunnen de meiden beslissen om verder te gaan.
Dan zijn het nog eens 4 lessen met extra technieken. Ze zullen
dan meer extreme make-up technieken aangeleerd krijgen en
eventueel wat huiswerkopdrachten krijgen.
Gastdocente Chanel geeft voorbeelden, maakt 1 van de
deelnemers op (elke week een ander), daarna mogen de
deelnemers zelf gaan oefenen onder begeleiding van Chanel.
Eigen bijdrage deelnemers voor 4 lessen is € 5,00 p.p.

Blok 1			
Blok 2
Les 1: 27 april		
Les 1: 25 mei
Les 2: 4 mei		
Les 2: 1 juni
Les 3: 11 mei		
Les 3: 8 juni
Les 4: 18 mei		
Les 4: 15 juni
Deelnemers zelf meenemen: make-up, spiegeltje
Aanmelden kan bij Meta.

Activiteiten Dierdonk:

Kickboxen in Dierdonk!
Vanaf heden wordt er om de week op Woensdagavond een
kickbox workshop gegeven in de gymzaal van Dierdonk.
De workshop vindt plaats van 20:00 uur tot 21:30 uur en
deelname is gratis!
Voor aanmeldingen en meer informatie neem contact op met Bart.
Tafeltennissen in Dierdonk!
Dankzij de wijkraad van Dierdonk is er een mogelijkheid om
twee tafeltennistafels te plaatsen in de wijk Dierdonk. Het
jongerenwerk is op zoek naar jeugd die mee willen denken over
de plek deze tafels geplaatst moeten worden.
Dus weet jij een leuke plek of wil je graag een tafeltennistafel
bij jou in de buurt?! Neem dan contact op met Bart.
Gegevens kinder- en jongerenwerkers SWH team Oost, Rijpelberg
en Brouwhuis:
Jongerenwerk: Vragen, aanmelden en/of info?
Bart, Meta en Jochem, Jongerenwerk SWH Team Oost
Brem ( 0492-510690 of Tienerhuis ( 0492-556957
e-mail:
bart.hoes@swhhelmond.nl - ( 06 - 44.127.828
meta.gortemuller@swhhelmond.nl
jochem.zwerus@swhhelmond.nl
website Plein 1: www.plein1.nl
website Tienerhuis: www.tienerhuis.nl
hyves jongerenwerk: www.jwhelmondoost.hyves.nl
Kinderwerk:
Vragen, aanmelden en/of info? Meta Kinderwerk SWH
Brem ( 0492-510690 of Tienerhuis ( 0492-556957
e-mail: meta.gortemuller@swhhelmond.nl
hyves kinderwerk: www.kinderwerkrijpelberg.hyves.nl
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Nieuwsbrief van de politie

In deze nieuwsbrief....Waarschuwen
we u voor zakkenrollers…

Zakkenrollers actief

In maart is er in heel Helmond 35 keer
aangifte gedaan door mensen die het
slachtoffer werden van zakkenrollers. Dat
is aanzienlijk meer dan in maart vorig jaar
of in de twee voorgaande maanden.
Daarom willen we u hier graag waar
schuwen en geven we ook enkele tips om
u te wapenen tegen zakkenrollers.
Welke trucs gebruiken zakkenrollers?
Zakkenrollers gaan op diverse manieren
te werk. Veel voorkomende trucs zijn:
• Eén of meerdere mensen vragen u de
weg.
• Iemand vraagt of u wat geld kunt
wisselen.
• Zakkenrollers gebruiken vaak jassen
of andere voorwerpen om de diefstal
te verdoezelen, let dus op mensen
die zich vreemd gedragen.
• De pinautomaat is een geliefde
plek voor zakkenrollers. Ze kijken
gemakkelijk over uw schouder mee
naar uw pincode. Ook kunnen ze goed
zien hoeveel geld u hebt opgenomen
en waar u dat wegstopt.
Wat kunt u doen om zakkenrollerij te
voorkomen?
Er zijn verschillende manieren om het
zakkenrollers moeilijk te maken om er
met uw geld en waardevolle papieren
vandoor te gaan.
Denkt u hierbij aan het volgende:
• Wees altijd alert op uw omgeving.
Zakkenrollers werken vaak met meer
dere personen. Als de één u afleidt,
kan een ander toeslaan.
• Draag altijd uw portemonnee dicht
bij uw lichaam, bijvoorbeeld in een
halsportemonnee onder uw kleding
of in uw binnenzak.
• Gebruik stevige tassen die niet ge
makkelijk opengesneden kunnen
worden en draag ze met de sluiting
naar het lichaam toe.
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• Neem niet meer kostbare spullen
mee dan u nodig denkt te hebben.
• Bewaar bankpas en pincode nooit bij
elkaar, nog beter is de pincode uit het
hoofd te leren.
• Geef nooit je bankpas uit handen,
ook niet in een winkel.
• Let tijdens het passen van kleding en
schoenen in een winkel goed op uw
tas.
• Pas goed op uw portemonnee en
scherm altijd uw pincode af bij een
betaal- of geldautomaat.
Wordt u ondanks alle voorzorgsmaat
regelen toch bestolen, waarschuw dan
omstanders. Probeer het signalement van
de vermoedelijke dader te onthouden en
bel direct 112.

Bent u toch beroofd?
Doe dan altijd aangifte op het politie
bureau aan de Deltaweg! Daardoor
krijgt de politie een goed beeld van deze
vorm van criminaliteit en kan ze actie
ondernemen. Blokkeer daarnaast zo snel
mogelijk de gestolen bankpas(sen).

Dierdonk

Laten we beginnen met problemen bij het
parkeren rondom de basisschool.
Bij aanvang en bij het uitgaan van de
school komen veel ouders met de auto.
Hoewel er duidelijke afspraken zijn
over waar wel en niet geparkeerd mag
worden en dat ook helder aangegeven
staat, blijken veel mensen toch verkeerd
te parkeren. Dat zorgt voor overlast en
soms ook voor gevaarlijke situaties.
Onlangs is over zo’n situatie zelfs een
conflict ontstaan waarbij uiteindelijk een
aantal klappen werd uitgedeeld door de
foutparkeerder.
Parkeren mag alleen daar waar aan
gegeven wordt dat het is toegestaan.
De politie ziet daar op toe en controleert
ook steekproefsgewijs. Tussen 25 februari
en 2 maart werden 6 processen-verbaal
uitgedeeld. We doen dit niet om te

pesten, maar omdat rondom de school
gevaarlijke situaties ontstaan. Het zijn uw
eigen kinderen die hier rond lopen!
Belt u bij een verdachte situatie met 09008844.
Inmiddels hebben we ook al weer de
eerste meldingen binnen gekregen van
vissers. Hoewel u ongetwijfeld allemaal
goed op de hoogte bent van de regels in
Helmond omtrent vissen, willen we ze
hier toch graag even herhalen:
Vissen mag als er schriftelijke toestemming
is verleend door de eigenaar of gebruiker
van de visrechten van het betreffende
water. In Helmond kan dit op de volgende
manieren:
1. Vissen met vispas
U moet altijd in het bezit zijn van een
zogenaamde “vispas”(uitgegeven door
Sportvisserij Nederland). Voor het ver
krijgen van een vispas moet men aange
sloten zijn bij een hengelsportvereniging.
2. Vissen met de kleine vispas
Voor de sportvissers die geen lid zijn van
een aangesloten hengelsportvereniging is
er een vervangend document: de kleine
vispas. Met de kleine vispas kun je met
één hengel en een beperkt aantal aas
soorten in een beperkt aantal wateren
vissen.
3. Vissen voor jeugd tot 14 jaar
In Helmond heeft de jeugd tot 14 jaar
naast de hierboven genoemde mogelijk
heden nog de mogelijkheid om in de eigen
buurt te vissen. Hiervoor is een ingevulde
toestemming nodig, waarop precies staat
aangegeven op welke locaties gevist mag
worden.
Op de volgende vijvers in Helmond Oost
mag met de schriftelijke toestemming
gevist worden door jongeren tot 14 jaar:
Brouwhuis: vijver wijkpark Brouwhuis
Dierdonk: vijver wijkpark Dierdonk
(tussen Nijendaldreef en Zilverschoon
beek, ten noorden van brug Nijendaldreef)
Helmond Oost: vijver Hortensiapark
Voor een uitgebreid overzicht van de
regels kijkt u op de website van de
gemeente (www.helmond.nl) onder het
kopje ‘vrije tijd, sport en cultuur’.
Tot de volgende nieuwsbrief!
Ad Berkers,
afdelingschef Politie Helmond Oost

Parochie H. Lambertus
Eerste Communicanten

O

p 15 en 22 mei hebben we eerste-communievieringen
in onze parochie: in de Pauluskerk en in de kerk van
Brouwhuis. Hieronder de namen van alle kinderen die in
de Pauluskerk de communieviering hebben, waarvan een hele
grote groep uit Dierdonk. Proficiat en we zien jullie graag terug
naderhand, want nu horen jullie er echt bij !

Parochiebedevaart Banneux 25 mei

De Lambertusparochie heeft al jaren de goede gewoonte om
in de meimaand op bedevaart te gaan met een bus. Dat willen
we ook in de nieuwe Lambertusparochie graag voortzetten.
Voor alle parochianen van het grote gebied. Dit jaar gaan we
naar Banneux, op woensdag 25 mei. Het jaarthema van 2011
is: “Steek uw handen in het water.”
Programma:
• 11 uur: H. Mis
• 13.30 uur: DVD - voorstelling
• 15.00 uur: Lof en ziekenzegening

Joanna Zumbring
Enzo van Raak
Alica Boelen
Owen van de Rijdt Hercha Zwanenberg Ryan van Horrik
Tim Quigley
Iara Galvao da Silva Emma Mikkers
Elyse Lammers
Shelby Dankers
Alisha Vincent
Mitchell Rutjens
Jay Verhagen
Femke Vincent
Sophie Geers
Moreno van de Brand Femke Kerrren
Melissa van Schaik Laure Swinkels
Tim van de Ven
Pim Prijs
Indy Marechal
Pim van Ettro
Lisa Spierings
Eveline Wijffels
Martijn Kuipers
Carla Swertl
Raechel Vermulst
Puck Bogaers
Mara van Lieshout Joelle van Haandel Roos Obdeijn
Melvin van den Hurk Nina v. Knippenberg
Thijs van Lith
Johan Kasmeka
Danique Leenders
Ines Hoeks
Emmy Aarts
Elise Rademakers
Rens Gielen
Marjolein Pennings Amber Willems
Anabel Smit
Luc Jongen
Esmee Onink
Yasmijn Verbakel
Nikki van Balkom
Ashley Buhrs
Joyce van der Laak
Jasper Klumpers
Wesley v.d. Hurk

U kunt zich opgeven bij het parochiekantoor, op dinsdag en
woensdag zitten resp. mw. van Dartel en mw. van Spaandonk
op kantoor, en zij organiseren de bedevaart.
De kosten bedragen 20 euro.
Wij vertrekken om 7.45 bij de Ameideflat en om 8.00 bij de
Jozefkerk.
Wij wensen u een goede voorbereiding en een genadevolle
bedevaart toe.

Voor volgend jaar kunnen de kinderen uit Dierdonk kiezen
in welke kerk ze hun eerste communie willen doen en hoe
de voorbereiding in de nieuwe parochie zal gaan. Na de
zomervakantie horen jullie daar meer over.
Parochie H.Lambertus:
H. Jozef, Tolpost
zaterdag 18.30 zondag 9.30
H. Lambertus, Kerkstraat (Centrum)		
zondag 11.00
zondag 10.00
H. Paulus, Paulus Potterlaan (Noord)		
H. Edith Stein, Weg door de Rijpel (Rijpelberg) zondag 11.00
O.L.V. Middelares, Peeleik (Brouwhuis)		
zondag 9.30
De Schabbert, Nachtegaallaan			
zaterdag 18.00
Weekdagen: Jozefkerk.
ma, wo, vr 19.00 en di, do 9.00
Pastoraal team:
pastoor drs. E.C. Seidel
pater S. Benjamin
diaken drs. P.C.G. de Vries
diaken H.W. Dings

477255
pastoorseidel@live.nl
511341 simonbenja@yahoo.com
476345 diaken@heiligelambertus.nl
522019

Bereikbaarheid:
Centraal parochiekantoor: Tolpost 1, 5701 HE Helmond.
(ingang onder de kerktoren Jozefkerk)
( 0492 – 522109 (werkdagen 9.30-12.30)
Wijkkantoor Helmond-Noord: Pauluskerk: Paulus Potterlaan
2, 5702 CW Helmond. ( 0492 ‑ 529654 (dinsdag 10-12 u.)
Pastorie: Bakelsedijk 1, 5701 HA Helmond
E-mail: parochie@heiligelambertus.nl.
Website: www.heiligelambertus.nl
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Protestantse Gemeente Helmond
Dus ik ben...

door ds. Leo Oosterom

D

e 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 kinderen van 0 - 4 jaar
is er een oppasdienst, terwijl er voor de
basisschoolleeftijd een kindernevendienst
is.
In de wijken zijn enkele gemeenteleden
aanspreekpunt voor vragen en activiteiten.
Voor Dierdonk bestaat het wijkteam uit:
• Ds. Leo Oosterom, wijkpredikant
Lavendelheide 14
( 513076
• Annemarie de Geus
Leeuwenborchweide 81
( 510804
• Derk Aalbers, ouderling
Vliehorstweide 10
( 516935
• Joke van der Vange
Arcenlaan 10
( 559372
• Cathy Erbrink
Berkenheuveldreef 5
( 558281
Kijk voor meer informatie op de site van
de Bethlehemkerk:
www.bethlehemkerk-helmond.nl
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De v&t cursus over identiteit is afgelopen.
Er werd enthousiast aan meegedaan, en
velen hebben intussen ook de hoofd
stukken uit het boek gelezen die we niet
samen konden behandelen.
Concluderend kunnen we zeggen dat er
opvallend veel belangstelling is voor dit
onderwerp.
Op de laatste bijeenkomst verdiepten we
ons in de band tussen geloof en identiteit.
Is er zoiets als een identiteit van God zelf?
Wat voegt geloven in God toe aan je
identiteit? Is geloof een allesbepalende,
allesomvattende factor, of bepaalt het
maar voor een deel wie je bent? In het
geloof vind je zowel bevestiging als
tegenspraak en uitdaging van wie je bent.
Daarmee levert geloof voorwaarden voor
groei en ontwikkeling. “God neemt je
zoals je bent, maar hij laat je niet waar je
bent”, zeiden we vroeger al.
Ook bespraken we de relatie tussen kerk en
identiteit. Daarbij stelden we vast dat de
kerk in onze moderne keuzemaatschappij
een buitenbeentje is (en blijft?). In de
kerk weten we ons als heel verschillende
mensen door God bij elkaar gekozen.
We geloven er samen met mensen die
in vele opzichten van ons verschillen, en
die we wellicht nooit tot onze vrienden
gekozen zouden hebben. Toch brengt de
kerk ons in een hecht verband bij elkaar
en leert ons zo omgaan met een enorme
diversiteit aan identiteiten. Dat is een
groot maatschappelijk goed dat buiten
de kerk steeds minder geleerd wordt.

alleenstaande moeders van verschillende
nationaliteiten met weinig sociale
contacten en een minimuminkomen.
Het Pastoraat Oude Wijken in Rotterdam
ziet om naar deze mensen. Daarom
organiseert het Wijkpastoraat diverse
activiteiten, waaronder het uitstapje voor
moeders en kinderen. Terwijl de kinderen
spelen, leren de moeders elkaar kennen.
Velen genieten van de gesprekken met
lotgenoten en de herkenning die dat
oproept. En na het uitje weten ze elkaar
te vinden om te helpen waar dat nodig is.

Armoedebestrijding Moldavié

Kerk in Actie drong in 2002 bij de
Wereldraad van Kerken aan om de kerken
in Moldavië te helpen bij het opzetten
en uitbreiden van hun diaconale werk.
De kerken hadden in de voormalige
Sovjet staat Moldavië decennialang geen
diaconaal werk kunnen doen en moesten
hun structuren weer opbouwen. De
kerken bundelden hun krachten en bieden
nu hulp aan met name ouderen, kinderen
en slachtoffers van mensenhandel.

Kerk in Actie

Een dagje uit met de kinderen, het lijkt
zo ‘gewoon’. Bijvoorbeeld in Rotterdam
wonen echter veel vrouwen die simpel
weg de mogelijkheden en de middelen
niet hebben om er met hun kinderen een
dagje op uit te gaan. Vaak gaat het om

Samen hebben de Orthodoxe, Katholieke,
Lutherse en Baptisten kerken een bijna
volledig bereik in de samenleving. In 2010
en 2011 geeft Kerk in Actie extra steun
aan twee projecten in Moldavië. Het gaat
om een gaarkeuken voor ouderen en
kinderen in Mereni, en de ondersteuning
van alleenstaande tienermoeders. Kerk in
Actie steunt deze initiatieven met € 47800;
helpt u mee? Vorig jaar collecteerden we
al twee maal voor dit doel, dit jaar was
het ook onderdeel van de 40-dagentijd.

VIRTUEEL KANTOOR
RABOBANK HELMOND

Open een bankfiliaal
bij u thuis.
Met de virtuele dienstverlening van Rabobank Helmond haalt u de bank bij u in huis.
U maakt vanuit uw luie stoel live contact met één van onze adviseurs via videochat op
www.rabobank.nl/helmond. Zo regelt u gemakkelijk uw bankzaken op afstand, maar
toch heel dichtbij. Persoonlijk contact waar en wanneer het u uitkomt. Dat is het idee.

Rabobank. Een bank met ideeën.

www.rabobank.nl/helmond
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‘Al sinds 40 jaar het
succesvolle fundament
onder de lokale woningmarkt met een vernieuwende,
creatieve en verfrissende
kijk op woningpresentatie
en verkoop!
Onze dienstverlening staat als
een huis en onze enthousiaste
makelaars staan voor u klaar om
ook uw woning te verkopen...!
Laat u overtuigen van onze
meerwaarde!’
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Aankoopbegeleiding; een absolute toegevoegde waarde!
Nog steeds kom ik regelmatig mensen ‘in de markt’ tegen die zonder aankoopmakelaar een woning
kopen. Volgens mij heeft dit te maken met het feit dat men de toegevoegde waarde niet ziet van
een aankoopmakelaar. Wat is een aankoopmakelaar dan eigenlijk? Deze makelaar is bij de transactie
betrokken als adviseur voor de aankopende partij. De dienstverlening heeft in dit geval voornamelijk
betrekking op het schatten van de waarde van het huis, inspectie op verborgen gebreken en het
voeren van onderhandelingen. Omdat de aankoopmakelaar de woning zakelijk bekijkt (en u emotioneel) kan een aankoopmakelaar in staat zijn veel geld voor u te verdienen bij de onderhandeling!
Ook onze makelaars kunnen voor u optreden als aankoopmakelaar! Wilt u hier meer over weten,
neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op!

Alwin Greefkes, Makelaar

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

