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haal het voorjaar in huis!
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Deaumain buffetkast, 2 schuifdeuren, 2 deuren, 3 laden, 160 cm breed 1099,Deaumain eetkamertafel 100 x 190 cm vanaf 549,• als afgebeeld 100 x 220 cm 649,-
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Jesper eetkamerstoel, met pampas grey poot 129,-
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Deaumain dressoir, 4 deuren, 3 laden, 220 cm van 949,- voor 899,• 190 cm 849,Sculpture “Iron Couple”, 76 cm hoog 129,Schilderij “Basic”, 80 x 80 cm, in twee verschillende dessins 199,-
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e maand mei is nog maar
7 dagen oud of ik heb al 2
crematies van dierbaren,
met de leeftijd van 57 en 78 jaar,
achter de rug. Dan bereikt ons
tijdens het samenstellen van het
wijkblad het bericht dat een van
de eerste penningmeesters van
de wijkvereniging, Willy van den
Hurk op 64 jarige leeftijd plotseling
is overleden. Willy was altijd
erg gewaardeerd als mens, en
als penningmeester heeft hij de
financiën van de wijkvereniging goed
op de rails gezet. Namens bestuur en
leden van de wijkvereniging wensen
wij Thea, kinderen en kleinkinderen
sterkte in deze moeilijke tijd.

de aankomende Dierdonkdagen
werpen met vooraankondigingen
betreffende enkele nieuwe items
hun schaduw al vooruit.
Natuurlijk ook weer aandacht voor
de kinderen deze keer met een
extra lang vaderdagverhaal, de
kleurplaat, spelletjes en weer een
nieuwe prijspuzzel, deze keer weer
een rebus.
Wist u overigens dat Scheepstal
en de Bakelse Beemden ook tot
Dierdonk behoren, een reden dat we
de nieuwe waterzuiveringsinstallatie
op Scheepstal deze keer op de
voorpagina hebben geplaatst.

Met bovenstaande blijkt maar weer
hoe kort een mensenleven kan zijn.
Toch wil men hebben dat we met zijn
allen tot 67 jaar gaan doorwerken,
waarbij dus de rust na de werkzame
periode bij velen niet meer gegund
zal zijn.

Nog een Gazet te gaan en dan is het
alweer vakantie. Benut deze tijd tot
de vakantie om ook eens bij een of
meerdere van onze adverteerders
langs te gaan en zeg gerust dat u
de advertentie in de Gazet heeft
gelezen. Zo laat u merken dat ze
het niet voor niets doen. Per slot van
Maar nu wat vrolijkers, velen rekening maken zij het elke maand
hebben deze maand genoten weer financieel mogelijk dat de
van vele vrije dagen en ook Gazet gratis bij u in de bus valt.
verschillendene wijkbewoners zijn
met een korte vakantie gegaan. Ook Voor nu wens ik u weer veel lees- en
de periode van de eindexamens is puzzelplezier met deze editie.
aangebroken, en bij het verschijnen
van deze Gazet zijn de examens
afgesloten. Midden Juni zal het in
Dierdonk weer duidelijk worden
waar de geslaagden zullen wonen.
Examenfeestjes zullen worden
gehouden, en mogelijk worden
deze feestjes gecombineerd met
de feestjes rondom het Europees
Kampioenschap voetbal. Ook als
koning voetbal regeert denk wel aan
de medewijkbewoners.
Ook in deze Gazet weer aandacht
voor wat aanstaande activiteiten
in de wijk, zoals de fietstocht van
MoetNiks, de kinderdisco. Ook

Voorwoord
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Verenigingen

GAZET

Secretariaat:
Schovenhorstweide 1,
5709SG Helmond, (517210
secretaris@rampetampers.nl
www.rampetampers.nl
De Spekzullekes
Dr. Knippenberghof 4a
5709EE,
(0654977426
secretariaat@spekzullekes.nl
www.spekzullekes.nl
Voorzitter:
J. Vincent, (510136
Secretaris:
H. v. Rijt, (559897
dierdonkdagen@gmail.com
Tennis-Vereniging Dierdonk
Secretariaat:
Leeuwenborchweide 17,
5709SB Helmond, (514007
secretaris@tvdierdonk.nl
www.tvdierdonk.nl
Dierdonkkoor Info:
Jannet v. d. Kolk, (565880
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.
Mevr. W. Nourredine (524889,
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. 4 en 18 juni.
RESTAFVAL: Ma. 11 en 25 juni.
OPHALEN OUD PAPIER:
Ma. 4 en 18 juni ten westen en
wo. 6 en 20 juni ten oosten van de
Dierdonklaan.

Telefoonnummers
Alg. Politienummer
(0900-8844
Wijkagent Hein Albers via (0900-8844
mail: hein.albers@brabant-zo.politie.nl
(512021
Basisschool Dierdonk
Dierenambulance
(513971
(587690
Gemeente (klachten)
Kruiswerk Peelland
(0900-8998636
Parochie H.Lambertus
(522109
(514611
Peuterspeelzaal Hummeld
Scouting Paulus
(550128
Wijkopz. Dhr. Paul Linders
mail: p.linders@helmond.nl
Ziekenhuis Elkerliek
(595555
Apotheek uitdeelpost Dierdonk
Waterleliesingel 16
(522016
Recepten afgegeven vóór 12:00 uur
kunnen van 14:45 uur tot 15:30 uur
worden opgehaald.
Centrale Huisartsen Post
(alleen spoed)
(0900 - 8861
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Wijkinformatie

Huisarts
F.A.T.C. van Vijfeijken,
Waterleliesingel 20
(514121
5709 PD Helmond
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”
Waterleliesingel 18
5709 PD Helmond,
(518551
di (namiddag - avond)
Spreekuur:
wo en do (ochtend)
ma-do: 13:00-14:00
Afspraken:
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
Kinderopvang ZieJeZo
(556350
Zwanebloemsingel 54
Kinderdagverblijf De Bereboot
Oude Dierdonk 1
(475009
Spring Kinderopvang
met een voorsprong
(088-2088200

COLOFON GAZET
12e jaargang nr. 6 – juni 2012
verschijnt 11x per jaar
Huis-aan-huis in Dierdonk.
Oplage 1.800 stuks.
Redactie:
Jeroen de Kort
Frank Smits
Jos v.d. Eijnden
Sylvia Neve

Lay-out:
Jos v.d. Eijnden
Jeroen de Kort
Frank Smits
Sylvia Neve

Ray Nicholson
Advertenties:
Frank Smits (517210)
advertenties@dierdonk.org
Bezorging:
M. van Balkom (518655)
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.
Secretariaat:
Ockenburghpark 78, 5709 ML Helmond.
Bestuur:
Voorzitter: Vacant
Secretaris: Jan van Duren
Penningmeester: Jeroen Schoonen
Bestuurslid: Heidi Swinkels
Bestuurslid: Gerard Bosmans
(wnd.voorzitter)
De redactie behoudt zich het recht voor
de aangeboden kopij, indien nodig, te
corrigeren en/of in te korten. Opname
van kopij betekent niet dat de redactie
het met de strekking eens is. Anonieme
brieven/berichten worden nimmer geplaatst. De redactie is niet verantwoordelijk voor eventuele tekst- en zetfouten.
Redactionele kopij in MsWord, bij voorkeur in platte tekst !!
Afbeeldingen, logo’s, etc. apart meeleveren in een zo hoog mogelijke kwaliteit !!
Jaarkalender zie www.dierdonk.eu
Advertenties en Kopij voor de volgende
uitgave inleveren uiterlijk:
12 juni.
Volgende verschijningsdatum rond:
27 juni.
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Voorwoord door Frank Smits.

4

Belangrijke telefoonnummers, ophaaldata containers en oud
papier.

7

Politiek met bijdragen van:Ellen Niessen en Gaby van den
Waardenburg.

9

Verenigingsnieuws met: DierDonkDagen 7, 8 en 9 september
& D-Battle of the Bands

10

Verenigingsnieuws met: Moet Niks, Fotodier, Kinderdisco en
Kunst in Dierdonk (KID)

17

Column: Dierdonk 3D.
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Ingezonden: OSD

19

Nieuws van de wijkraad.

19

Voetbalveldje aan de Lage Geer.

21

Jeugdpagina’s met: verhaal, kleurplaat, etc.

25

Motorrijders gezocht voor avondrit schoolverlaters

27

Ingezonden: De Rampetampers.

29

Vervolg jeugdpagina’s, Puzzel met uitslag.

31

Ingezonden: Spinningmarathon Duchenne Heroes,
Zilver voor Lara Teerlink en Scouting Paulus.

35

Uitgelicht: Coenen tafelcultuur

37

Ingezonden: Zomaar een dagje in Dierenkliniek Brouwhuis.

38

Programma Filmhuis.

45

Sport: Hockeyclub Bakel, Helmondia en Badminton
Ingezonden: Spring en Bereboot

49

Kerknieuws met bijdragen van: de Lambertus-parochie en de
Bethlehemkerk.
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Leeuwenborchweide 5
5709 SB Helmond

voor Verf en Behang
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5705 AE HELMOND
TEL. 0492 - 53 76 93

Schoonheidssalon AVANCE

GSM 06-28235720

Femke Schmitz
Twickeldreef 16
5709 RD Helmond

Alleen voor vakwerk

Telefoon:

06-15904113

E-mail:

info@salon-avance.nl
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Afrekenen

UW SPECIALIST IN:

Een meisje wil bij een
juwelier een horloge
kopen voor vaderdag.
"hoeveel kost het"?

VERWARMING EN COMPLETE BADKAMERS

"1 kusje" antwoord de
juwelier ondeugend.
"Oei, dat is mij iets teveel"
zegt het meisje "mijn
vader komt het zo zelf wel
even met u afrekenen"

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.
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Er kan er maar één de beste zijn! Ga voor de beste keus naar...
Horstlandenpark 2 / 5709 MB Helmond

Gevestigd in Dierdonk
www.josvanheugten.com

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

Tel: 0492 539061 / Mobiel: 06 51871480
E-Mail: info@vanlieshoutstoffering nl
www vanlieshoutstoffering nl

Bel gerust voor
een vrijblijvende offerte

Actieplan opzetten bedrijvencentra
Om het ondernemerschap onder
starters een boost te geven is er een
nieuwe actieplan bedrijvencentra
opgesteld.

De doelstelling is het verbeteren van
de kwaliteit en de duurzaamheid van
startend ondernemerschap binnen
de gemeente Helmond, door middel
van kleinschalige bedrijvencentra
waar ondersteuning, begeleiding
en kruisbestuiving centraal staan
op basis van een bewezen formule.
Hiermee wordt de kans op een
levensvatbare onderneming en eventuele groei vergroot en neemt
het aantal beëindigingen van startend bedrijven in de toekomst
af. Hiermee wordt ook ingezet op imagoverbetering van Helmond
als ondernemersstad. (werklozen, bijstandsgerechtigden,
jongeren) dit door middel van actieve begeleiding en een
huurgewenningsubsidie .
In Helmond is het MKB de motor van onze economie. De VVD is
dan ook blij met het initiatief om starters en dan ook met name
de zogenaamde achterstandstarters (mensen die nu in de bijstand
zitten) te ondersteunen. Het is van groot belang dat mensen
op eigen benen kunnen staan en in hun eigen levensbehoeften
kunnen voorzien, zonder daarbij afhankelijk te zijn van een
uitkering.

doorgestroomd. Dit op een totaal van 15 units.
Vanwege het succes is er een wachtlijst ontstaan en het college
heeft daarom het voorstel gedaan om nog drie centra te openen.
Wel heeft de VVD in de commissie MO&E aandacht gevraagd voor
het beter formuleren van de project doelstellingen zodat we op
een later tijdstip kunnen bepalen of ook de nieuwe projecten
succesvol zijn geweest.
- In 2013 zijn er maximaal 3 bedrijvencentra geopend in Helmond
in bestaande leegstaande panden, waar ruimte geboden wordt
aan maximaal 45 startende ondernemers;
- Deze 45 starters bestaan uit minimaal 14 en maximaal 18
(achterstands) starters;
- Voor 2020 is de doelstelling om voor 100 starters een kans te
bieden in de bedrijvencentra;
- Voor 2020 vindt er succesvolle doorstroom plaats van 45
starters naar andere locaties in Helmond;
- In 2012 is er een buddysysteem van ondernemers opgezet voor
de begeleiding van starters;
- Met de ondersteuning wordt ernaar gestreefd dat de startende
ondernemers binnen 3 jaar een omzet bereiken van minimaal
€ 40.000,-- per ondernemer per jaar.

Wij wensen alle nieuwe starters veel succes toe!
Ellen Niessen

Het project Bedrijvencentrum Heistraat is een succes gebleken.
Dit Bedrijvencentrum kende in de afgelopen 3 jaar geen
bedrijfsbeeindigingen en alle ondernemers hebben een jaaromzet
van maar liefst € 40.000,-- gehaald. In totaal zijn er 7 ondernemers

De val van het kabinet en bezuinigingen
Sinds mijn vorige column is er
nogal wat gebeurd in de politiek.
Het gedoogkabinet dat het CDA
samen met de VVD vormde en dat
werd gesteund door de PVV, is na
al die weken van onderhandelen
gesneuveld. Hoewel het CDA in dit
kabinet veel van haar speerpunten
kwijt kon, moeten we natuurlijk
ook reëel zijn. De deelname aan het
kabinet heeft de partij geen goed
gedaan. Onze ministers hadden
soms moeite met het uitvoeren
van een aantal PVV beleidspunten en daarnaast bleef de partij
verdeeld over de samenwerking met de PVV. De val van het
kabinet biedt het CDA de kans om een nieuwe start te maken. Zo
zijn er de lijsttrekkersverkiezingen en is er de intentie de partij te
vernieuwen. Hoewel het er momenteel (begin mei) naar uitziet
dat de strijd tussen Sybrand van Haersma Buma, Henk Bleker
en de Purmerendse wethouder Mona Keijzer zal gaan, zou het
ook zo maar een van de Brabantse kandidaten kunnen worden,
namelijk Marcel Wintels uit Tilburg of Madeleine van Toorenburg
uit Rosmalen.
Maar ook in Helmond gebeurde het nodige. In mijn vorige
columns heb ik verteld over de bezuinigingen waarmee Helmond

wordt geconfronteerd. Om een zo groot mogelijk draagvlak te
creëren voor de nieuwe bezuinigingen die in 2013 moeten worden
getroffen, heeft het college van burgemeester en wethouders
voorgesteld om een bezuinigingscommissie in te stellen waarin
een raadslid van iedere partij uit de gemeenteraad zitting zou
nemen. Dit is bijzonder, omdat ook oppositiepartijen in de
bezuinigingscommissie vertegenwoordigd zouden zijn. Uiteindelijk
is deze bezuinigingscommissie er helaas niet gekomen. Daardoor
ligt de bal weer bij het college van burgemeester en wethouders,
welke nu de bezuinigingsvoorstellen voor 2013 zullen moeten
doen. Dit is overigens een moeilijke opgave. Niet alleen omdat deze
bezuinigen ingrijpen in de samenleving, maar ook omdat het door
de val van het kabinet niet duidelijk is welke beleidsvoornemens
nog uitgevoerd gaan worden. Veel plannen van het kabinet zijn
door het Lente-akkoord en de Tweede Kamer controversieel
verklaard tot de verkiezingen in september. Daardoor is het voor
de gemeenten onduidelijk met welke wetgeving en bezuinigingen
rekening moet worden gehouden in de begroting van 2013. Tot
de verkiezingen, welke op 12 september 2012 zullen worden
gehouden, zal er in de politiek in ieder geval een spannende tijd
aanbreken en zal het zeker dit jaar geen komkommertijd zijn.
Groeten,
Gaby van den Waardenburg

Politiek
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Schoolstraat 25
5761 BV Bakel
Telefoon 0492-343878

ROMONESCO IS FAN VAN ORANJE!

Speciale
EK aanbiedingen!

HENK HUIJSMAN
O P T I E K

Optiek
mode
op z’n
best

Voetbal kijken is extra lekker
met onze juni aanbiedingen!




EK Doelpalen (grillworst)
Heerlijk op brood of voor bij de borrel!
Normaal € 1,25 per 100 gram
EK ballen (snackballen)



TIS

per 100 gram

Oogmeting
+
Reparaties
GRATIS

EK gehaktschijven

4 halen
en
3 betalen

4 halen
en
2 betalen

G

€ 0,80

Voor BRILLEN en CONTACTLENZEN
ag
J n an i k ebr 2 10 p f
21 1 2011
Geopend: dinsdag t/m zaterdag

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

Voor al het onderhoud en reparatie’s aan uw Raceﬁets en Mountainbike’s

Raceﬁetsen & Mountainbike’s, Tijdrit-triathlon ﬁetsen, Crossﬁetsen,
Hybride’s, Sportieve stadsﬁetsen

Uitgebreide Collectie Feestartikelen:

Scherpe prijzen, goede service en lage uurtarieven zijn de
speerpunten van Jan van Dijk Bikes & Services

Abraham, Sarah, Geboorte, Ballonnen,
Hollywood, Hawaï, Disco, Etc..

400 m2 winkeloppervlak, 70 m2 kleding,

www.feestwaren.nl

Helmen en Schoenen.
Onderdelen & Accessoires, Wielen & banden.

Mail: info@feestwaren.nl
Tel: 0492Ͳ556531/mob: 06Ͳ10549215

tel: 0492-474371

Email: info@bikesenservices.nl

EEn vErtrouwd adrEs
voor hEt plaatsEn
of lEvErEn van
complEtE badkamErs
En
tEgElvloErEn
Mierloseweg 288

•

Helmond

•

0 4 9 2 - 5 4 4 76 4

•

www.bbtegels.nl

DierDonkDagen 2012: 7, 8 en 9 september
Dit jaar ook weer met al het vertrouwde en een DierDonkDagen 2012 worden uitgebreid.
aantal spectaculaire nieuwe onderdelen.
In deze Gazet vragen we uw aandacht voor de DierDonkDagen
2012. Het weekend van 7, 8 en 9 september lijkt nog ver weg,
7 September (vrijdag)
maar de voorbereidingen zijn alweer gestart. Na de succesvolle
* Kinder Disco
* D-Battle of the Bands een spectaculaire muzikale strijd tussen
bands (zie de kolom hiernaast)

8 september (zaterdag)
*
*
*
*
*

Knutselen
Spelletjes
Minivoetbal toernooi
Urban street golf
Feest avond met een speciaal optreden van Charly Luske.

editie van 2011 omvat het programma dit jaar wederom de
disco op vrijdagavond, het voetbaltoernooi en Urban Street
Golf op zaterdagmiddag, de feestavond met een Special
Guest op zaterdag (Charly Luske) en het volleybaltoernooi op
zondagmorgen/middag. De editie 2012 wordt echter uitgebreid
met minstens 1 activiteit, te weten een Dierdonk Open Podium
voor Bands, omgedoopt tot

9 september (zondag)

* Volleybal toernooi
* Hardloop wedstrijd voor de jeugd
Houdt u de Gazet in de gaten daar volgen in de aankomende
uitgaven meer details, maar schrijf de data maar vast in uw
agenda.

De Dierdonkdagen worden u aangeboden door: Stichting
Dierdonkdagen, OSDierdonk, Wijkvereniging, Wijkraad en al
onze vrijwilligers.

21.00 uur
Vrĳdag 7 sept 2012
www D battle.nl

Op vrijdagavond na 21.00 uur is het de beurt aan maximaal
8 bands die ieder maximaal 20 minuten mogen spelen.
Beginnende en gevorderde bands kunnen zich inschrijven voor
een echte BATTLE.  De jury en het publiek moeten vermaakt
worden want zij kiezen de winnaars. Het totale prijzengeld
bedraagt 500 euro (met dank aan OSD) en de winnaar mag
optreden tijdens een voorprogramma in Poppodium Lakei.
Bands die in een volle feesttent hun kunsten willen laten horen,
kunnen een mail sturen naar info@d-battle.nl met een demo
(eventueel link naar een YouTube-filmpje), muziekstijl,  foto en
personalia. Doe dat zo snel mogelijk. Uiterlijk 1 augustus wordt
bekend gemaakt welke bands mee kunnen doen.

21.00 uur
Vrĳdag 7 sept 2012
www.D-battle.nl

Verenigingsnieuws
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Busreis MoetNiks naar Mechelen

10 Verenigingsnieuws

MoetNiks mededelingen.
Elke woensdag “Jeu de Boules” van tien tot twaalf uur op de
banen boven bij Parkzicht, behalve op de toernooidag 11 juli

Aanmelden en betalen vóór 20 juni (envelop voorzien van geld,
naam en telefoonnummer) bij Jeanne de Jong,  512516,
Rhulenhofweide 10.

Het jaarlijkse “Jeu de Boules Toernooi” wo. 11 juli.

Dagfietstocht “Eat and Bike” dinsdag 26 juni.

We vertrekken om 10:30 uur, vanaf het parkeerterrein Albert
Heijn, richting Vredepeel. We stoppen voor een kopje koffie
met gebak bij het Peelpaleisje. Er is een relaxte mooie route
uitgestippeld met ruimte voor onze zelf meegenomen picknick,
die we op een mooie plek zullen opeten. In de namiddag zullen
we nog stoppen voor koffie of iets kouds. Rond 17:30 uur zijn
we bij Kota-Radja in Gemert. Daar staat ons een heerlijk 3
gangen buffet te wachten, de drankjes zijn voor eigen rekening.
De dagen zijn in juni lang en dus zijn we ruim voor het donker
weer in Dierdonk.
Kosten fietstocht en eten € 20,00, je kunt ook met de groep
mee komen eten bij Kota-Radja dit kost € 14,50.

Om 13:30 uur beginnen we met koffie en gebak in Parkzicht. Na
indeling van de teams starten we om 14:00 uur met de eerste
ronde. We spelen drie ronden en tussen elke ronde is er een
pause. Prijsuitreiking in Parkzicht vindt plaats rond 17:00 uur.
De kok legt intussen de diverse soorten vlees op de barbecue.
Wij mogen uitrusten, wat napraten, eten en drinken. Kosten €
10,00 p.p. drankjes voor eigen rekening. Voor dit bedrag kun
je ook komen supporteren en meedoen met de barbecue !!
Aanmelden en betalen vóór 5 juli (envelop voorzien van geld,
naam en telefoonnummer) bij Jeanne de Jong,  512516,
Rhulenhofweide 10.

Wat er nog meer op het programma staat.

Dinsdag 7 augustus en 4 september fietstocht vertrek 10:00
uur bij Albert Heijn.
Dinsdag 25 september excursie naar Museum Asten.
Bekijk ook de fotocollage van onze zeer geslaagde busreis naar
Mechelen.
Wij bedanken de wijkvereniging dat we de gelegenheid kregen
om dit te organiseren en hopen volgend jaar weer met een volle
bus gezellige mensen een mooie stad te bezoeken.
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Beweging
Wil je meer weten over onze club kijk
dan op onze website www.fotodier.nl of
mail naar voorzitter.fotodier@gmail.com

Beweging is een leuk maar vaak ook erg lastig onderwerp om
goed vast te leggen. Ik bedoel hier niet de per ongeluk bewogen
foto of het verkeerd instellen van de camera waardoor het
onderwerp of de camera bewoog tijdens het fotograferen. Als
dat zo was dan was beweging wel erg gemakkelijk vastleggen.
Nee, in dit geval gaat het over het vastleggen van beweging
en hoe creatief je hiermee omgaat. Beweging kan je op
verschillende manieren interpreteren. Grofweg zijn er drie
categorieën van beweging in foto’s.
Een eerste mogelijkheid is om een (snel) bewegend onderwerp
bevroren weer te geven door gebruik te maken van een snelle
sluitertijd, kunstlicht (flitser) of het meetrekken van de camera.
Je kan dit bijvoorbeeld doen bij sportwedstrijden met auto’s of
fietsers die snel voorbij komen. De gemakkelijkste manier om
dit vast te leggen is met een snelle sluitertijd, mits er voldoende
licht is anders krijg je snel een donkere foto of het onderwerp
wordt onscherp. Licht is altijd belangrijk bij fotografie maar de
aanwezigheid ervan is bij snelle sluitertijden nog belangrijker,
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zonder genoeg licht kan je simpelweg geen snelle sluitertijd
gebruiken. Je merkt dit al snel als je sportfoto’s van een indoor
sport wilt nemen, je hebt dan vaak licht te kort. Een mogelijkheid
is dan het omhoog brengen van de ISO waarde maar helaas
heeft niet elke camera de capaciteit om dit goed vast te leggen.
Bij een “mindere” camera zie je dan al snel (veel) ruis ontstaan,
iets wat je vroeger ook vaak zag bij sportfoto’s in de krant.
Het gebruiken van flitslicht is ook een optie om beweging
te bevriezen maar ook hier zitten grenzen aan. Bij de eerder
genoemde indoor sporten is het vaak niet gewenst om te flitsen,
dit is dus in dat soort gevallen geen optie. Hiernaast is niet elke
flitser even snel dus ook hier zitten beperkingen aan. Zoals bij veel
fotografie onderwerpen geldt hier ook; oefening baart kunst. Tot
slot blijft het toch ook altijd een kwestie van op het juist moment
afdrukken. Het meetrekken van de camera is ook een optie die
veel gebruikt wordt bij bijvoorbeeld wielrenwedstrijden of bij
het voorbij komen van auto’s. Dit meetrekken lijkt makkelijk
maar praktijk wijst uit dat je veel moet oefenen wil je deze
techniek onder de knie krijgen.
Een tweede mogelijkheid is om een beweging vast te leggen
door gebruik te maken van een lange sluitertijd. Zo kan je ruwe
wateroppervlakken vlak laten lijken door een lange sluitertijd
te gebruiken. Dit wordt ook vaak gebruikt bij bijvoorbeeld
watervallen. Ook de kermis of een pretpark is een veelgebruikt
onderwerp voor dit soort fotografie, je ziet dan mooie
lichtsporen van alle lampen door de lucht, terwijl het centrum
van de attractie nog stil staat. Vuurwerk is ook een geliefd

een stevig statief voor nodig, zonder gaat het echt niet lukken.
Uiteraard kan bij gebrek aan een statief ook een rijstzak of een
vergelijkbaar iets wat voor stabiliteit zorgt gebruikt worden. Je
kan dan de camera stabiliseren op muur of een andere stevige
ondergrond. Zelfs deze stevige ondergronden en statieven
kunnen in bepaalde gevallen nog zorgen voor trilling van de
camera waardoor de uiteindelijke foto onscherp of een beetje
minder scherp wordt. In dit soort gevallen kan je nog technieken
gebruiken om de spiegel van te voren open te laten klappen en
de sluiter handmatig af te laten gaan en te sluiten. Enfin, het
moge duidelijk zijn dat dit soort foto’s echt voor de geoefende
lange-sluitertijd-fotograaf zijn.
Een derde mogelijkheid van beweging is niet zozeer het
vastleggen van beweging maar het vastleggen van de suggestie
van beweging. Dit zijn meer conceptuele foto’s en vallen in een
aparte categorie. Op dit soort foto’s is een concept uitgewerkt
wat suggereert dat er beweging is of gaat komen. Fotografen
die dit soort foto’s maken beschikken vaak over veel originaliteit
en willen vaak een verhaal vertellen met hun werk. De Gazet is
te klein om hier dieper op in te gaan maar ik adviseer om eens
wat foto-exposities te bezoeken en je komt geheid van dat soort
foto’s tegen. Vaak erg mooi en ook diepzinnig.
onderwerp door ale lichtsporen die de mini-ontploffingen
achterlaten in de donkere lucht. Het mag voor zich spreken
dat je met dergelijke lange sluitertijden geen foto’s meer uit
de hand kan nemen. Naast een goede timing heb je hier echt

Jeroen de Kort
“When i say i want to photograph someone, what it really means
is that i’d like to know them.” -- Annie Leibovitz
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Buiten fris?
Binnen fris!

Voor een

Mega-collectie
raamdecoratie
naar

Kinderdisco vrijdag 22 juni
Vrijdag 22 juni is al weer de laatste kinderdisco van dit seizoen.
Afgelopen verenigingsjaar zijn er in totaal 6 kinderdisco’s
georganiseerd, beginnende in september tijdens de
Dierdonkdagen in de grote tent. Ook is er een griezeldisco
geweest. Alle avonden waren een groot succes en zijn druk
bezocht door de basisschooljeugd.
Ook vrijdag is de jeugd weer van harte welkom vanaf 19.30
tot 21.30 uur. De muziek wordt wederom verzorgd door de bij
eenieder bekende dj’s.
De organisatie zal deze avond voor de laatste keer in handen zijn
van Charles, Judith en Heidi. Omdat hun kinderen de basisschool
gaan verlaten, zullen zij het stokje overdragen aan drie andere
discoliefhebbers. Zij zullen nog aan jullie voorgesteld worden.

Kunst in Dierdonk, 7 oktober 2012 de derde editie
De kunst is door de kerk. Op zondag 7 oktober 2012 gaat de
derde Kunst in Dierdonk route van start.
Wederom zijn we er in geslaagd om met een aantal nieuwe
kunstenaars de route nog uitdagender te maken. Veel nieuw
werk en kleurrijke verrassingen liggen in het verschiet.
Ook zijn we erg in onze nopjes dat dit jaar de fotoclub uit
Dierdonk, FotoDier, ook acte de presence zal geven. Maar zij
hebben er nog een dagje extra voor geplakt. U zult verstelt staan

van er allemaal voor de camera is gekomen.
Mocht je interesse hebben om voor een eerste keer mee te
doen, meld je dan VOOR 1 juni aan via f.lier@telfort.nl.
Bezoek onze website voor meer
informatie:
www.dierdonk.eu/kid.
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U n i e k e
kuns t sier aden
Ketsegangske 9 Helmond
tel. 0492 - 52 75 98

*VLOERTEGELS*

Keuze uit 150 stuks
www.detegelcontainer.nl
Achterdijk 13 | 5705 CB Helmond | Tel.(0492) 347322
Voor vaderdag
17 j u n i 2 0 12

www.robkoenraads.nl

45,Dé loodgieter van Dierdonk
*exclusief materialen

Onderhoudscontract op uw CV ketel:
Inclusief éénmaal per jaar compleet
onderhoud, schoonmaken, bijvullen etc.
1e storing u betaalt € 35,00
incl. voorrijdkosten en uurloon.
2e storing u betaalt NIETS
wij verhelpen deze storing kostenloos

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

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

www.coolenloodgieter.nl

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

Dierdonk 3D: De Ondernemers Sociëteit Dierdonk
In deze rubriek ga ik elke maand In Dierdonk is voor velen
van alles te beleven en dat gebeurt niet zomaar. Wie
bedenken en organiseren dat? Daar ben ik benieuwd naar en
als geheim agent leg ik de gehele wijk onder een vergrootglas
op zoek naar de mensen achter al die activiteiten. In de
vijf voorgaande Gazets heb ik de redactie van dit wijkblad,
het bestuur van de wijkvereniging, carnavalsvereniging De
Rampetampers, bestuur en beheerder van wijkcentrum
Parkzicht en als laatste de jeugd van Dierdonk onderzocht
en beschreven. Deze maand een groep wijkbewoners die
lid zijn van OSD, de Ondernemers Sociëteit Dierdonk. De
OSD is relatief onbekend in de wijk maar speelt toch een
belangrijke rol bij veel activiteiten. Niet op de voorgrond,
maar wel degelijk op de achtergrond.

dat hij/zij lid kan worden. OSDierdonk stelt zich 2 doelen:
‘Enerzijds zal de vereniging middels de bijdragen van het
lidmaatschap (300,00 euro per jaar) een depot vormen van
waaruit sponsoring van activiteiten, voor en door Dierdonkers,
gericht op het bevorderen van de leefbaarheid in onze wijk
plaats kan vinden. De vereniging heeft dan ook een sociaal
gezicht waarbij betrokkenheid (bij de wijk) en maatschappelijke
verantwoording (voor de wijk) sleutelbegrippen zijn.
Anderzijds is het doel van de vereniging het kennismaken met
elkander en elkanders bedrijfsactiviteiten. Hierbij wordt
onder andere gedacht aan een 5-tal jaarlijks te organiseren
activiteiten op cultureel, sportief of informatief gebied.
We streven naar een vereniging met een informeel karakter
zonder noemenswaardige verplichtingen zijdens de leden’.

Mijn speurtocht begon met
een surfactie op het internet.
Al snel kwam ik op de website
www.osdierdonk.nl dus ik had
beet. Een mooie, complete
website zodat het speurwerk
deze keer relatief eenvoudig
leek te worden. Ik zeg leek’
want de website bleek niet
geheel up-to-date. Maar goed,
dat probleem treedt vaker
op bij websites. De prioriteit
ligt bij belangrijkere zaken
als organiseren en sponsoren.
Een mooie naam trouwens: Ondernemers Sociëteit. Maar wat
is een sociëteit eigenlijk? Wikipedia biedt uitkomst.

Dat OSDierdonk een gezelligheidsvereniging is, blijkt het
tweede doel te zijn. Het eerste doel is voor de gewone
wijkbewoner veel belangrijker. De OSD sponsort activiteiten
voor en door Dierdonkers!! Welke activiteiten in Dierdonk zijn
/ worden dan gesponsord door de OSD? Van de voorzitter
Harold van der Horst begreep ik dat er inmiddels jaarlijks
1 groot Dierdonk-evenement niet zonder de financiële steun
van de OSD kan. Het gaat om de DierdDonkDagen. In de jaren
dat de belangstelling en dus de inkomsten terugliepen, bleek
de bijdrage van de OSD zelfs noodzakelijk om het jaar erna
de DierDonkDagen weer te kunnen organiseren. De laatste
editie van de DierDonkDagen was gelukkig een succes (ook
financieel) mede doordat de OSD het optreden van Rochelle
mogelijk heeft gemaakt. Andere, door de OSD gesponsorde,
activiteiten zijn onder andere D-Day en de fontein (2009),
Bruisend Dierdonk (2010), expositie FotoDier (2011) en
Dierdonk Open Podium voor Bands (red: D-Battle of the
Bands) en Charlie Luske tijdens de DierDonkDagen 2012.

‘Sociëteit heeft in Nederland drie betekenissen:
• besloten gezelligheidsvereniging
• het gebouw waar een gezelligheidsvereniging bij elkaar komt
• naam voor een kerkelijk genootschap/organisatie
Sociëteit wordt ook wel soos genoemd’

Voor de Ondernemers Soos Dierdonk is de eerste betekenis
de ware. Besloten omdat er leden zijn. Op dit moment zijn er
33 leden, maar wie kunnen er lid worden van deze besloten
gezelligheidsvereniging? Het antwoord van de website:
‘In beginsel alle ondernemers die woonachtig zijn in Dierdonk danwel
inwoners van Dierdonk die gezien hun positie in een onderneming op

Kortom, de OSD is een besloten Dierdonkse Sociëteit met
ondernemende leden die door hun financiële bijdrage aan met
name de DierDonkDagen een grote rol speelt in Dierdonk.
Hartelijk dank daarvoor en veel plezier gewenst met elkaar.
Laatste vraag: ‘Is een geheim agent eigenlijk ook een
ondernemer?’
geheim agent pd7
Suggesties of vragen? Mail naar geheimagentpd7@gmail.com

persoonlijke titel graag lid zouden willen worden’

Elk lid is dus zelfstandig ondernemer of vindt van zichzelf
dat hij/zij een zodanige positie heeft in een onderneming

Bestuur van OSD: (v.l.n.r.) Maarten de Groot, Maarten Kusters,
Marc vd Westerlo, Harold vd Horst en Jorg vd Broek

Wijknieuws 17

Word lid van OS Dierdonk
In deze Gazet beschrijft geheim agent pd7 in de rubriek Dierdonk
3D de Ondernemers Socieiteit Dierdonk (OSD). Het bestuur heeft
het concept artikel gelezen en becommentarieerd maar helaas
konden niet alle opmerkingen in het artikel worden verwerkt.
Geheim agent pd7 heeft de betreffende oproep aan de redactie
gestuurd omdat de boodschap goed is. Er wordt gesteld dat niet
iedereen tijd heeft om een bijdrage te leveren aan de organisatie
van de wijkactiviteiten maar dat een financiële bijdrage ook
een wezenlijke en onmisbare bijdrage is. En daar is hij/zij het
mee eens.
OSDierdonk is in januari 2006 opgericht. De achterliggende
gedachte was om activiteiten door en voor Dierdonkers
financieel te ondersteunen. De oorsprong van deze gedachte is
ontstaan tijdens de Dierdonkdagen 2005. Deze ondersteunen
we jaarlijks met een behoorlijke financiële bijdrage omdat
zonder onze ondersteuning de Dierdonkdagen in zijn huidige
vorm financieel niet haalbaar zijn. Wij, OSDierdonk, vinden het
belangrijk dat er dit soort activiteiten in onze wijk georganiseerd
kunnen worden. Activiteiten binnen een wijk dragen bij aan de
leefbaarheid van een wijk.
MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING
ONDERNEMERS IN DIERDONK, NEEM UW
VERANTWOORDELIJKHEID
Activiteiten kunnen niet bestaan zonder vrijwilligers. Dus daar
begint alles. De vrijwilligers van o.a. de Dierdonkdagen leveren
jaar in jaar uit weer een enorme prestatie om dit voor onze wijk
te organiseren. Vaak nemen ze er zelfs een week verlof voor
op om e.e.a. voor elkaar te krijgen. Chapeau. Ondernemers
hebben het vaak te druk hiervoor en gebruiken dit ook
regelmatig als excuus. Begrijpelijk. Maar ook de ondernemers
in onze wijk kunnen op hun manier een steentje bijdragen aan
de leefbaarheid van onze wijk. Juist! Door lid te worden van
OSDierdonk.
Daarom roep ik alle ondernemers binnen onze wijk, die nog geen
lid zijn van OSDierdonk, op om hun verantwoordelijkheid te
nemen en lid te worden van OSDierdonk. Het is een geweldige,
hechte club mensen die zich al jaren inzet voor onze wijk en
haar bewoners, veel voor elkaar krijgt en met u nog meer voor
elkaar zal krijgen.
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Voor een financiële bijdrage is het belangrijk dat de activiteiten
door en voor (alle) Dierdonkers worden georganiseerd. In
principe moet iedere Dierdonker aan de activiteiten deel kunnen
nemen om aanspraak te kunnen maken op een financiële
ondersteuning van OSDierdonk.
Activiteiten georganiseerd door OSDierdonk voor haar leden.
Hieronder een aantal activiteiten die wij voor onze leden hebben
georganiseerd in de afgelopen jaren.
• Beugelen in de Pandoer te Asten (2006)
• Een avond met Wim Daniëls in De Traverse (2006)
• Een bedrijfspresentatie van MOVICO in De Traverse (2006)
• Bedrijfsbezoek aan ‘Kapellerput’ in Heeze (familiedag 2007)
• Koken met z’n allen in de kookstudio van Stan Hagelaar te
Aarle Rixtel (2007)
• ‘Spijkers van katoen’ in het Filmhuis Helmond o.l.v.
stadshistoricus Chiel van Hoof (2007)
• Ton van Eijk, gastspreker bij Chez René Dierdonk (2007)
• Bedrijfsbezoek bij DDVS, bouwer van de Fennek, een
geavanceerd verkenningsvoertuig in het leger (2008)
• Kegelen bij de Kanthoeve (2008)
• Bezoek voorstelling ‘Pygmalion’ van toneelvereniging
Maskerade (2008)
• Peelwandeling Griendtsveen met gids (2009)
• Urban streetgolf in Antwerpen (incl. partners)
• Bezoek voorstelling ‘Kroongetuigen’ van toneelvereniging
Maskerade (2009)
• Optreden Guus Meeuwis in het PSV-stadion (incl. partners)
(2010)
• Wijn- en spijsavond bij Van Eijk in Helmond (2010)
• Bijwonen voorstelling Maskerade in het Annatheater (2010)
• Hap en stap in Den Bosch incl rondvaart op de Dieze (incl.
partners) (2011)
• Bedrijfsbezoek aan het Elkerliek Servicelab (2011)
• Bedrijfsbezoek aan Omroep Brabant (2012)
Naast de activiteiten excl. voor de leden organiseren we ieder
jaar een kerstborrel waarbij ook de partners worden uitgenodigd
en ieder jaar één activiteit incl. de partners. Waarbij de kosten
voor de partners apart in rekening worden gebracht zodat ze
niet drukken op de gereserveerde budgetten voor sponsoring.
Kijk voor meer informatie en voor het inschrijfformulier op
www.osdierdonk.nl .

Nieuws van de wijkraad
Zo in het midden van het jaar geven wij
altijd een update van de zaken die zoal
spelen in onze wijk.
Zoals u in de vorige Gazet heeft kunnen
lezen zijn wij druk in overleg met gemeen
tes, overige wijkraden en provincie over
de geplande a.s. aanpassingen aan de
N279. We kunnen stellen dat dit een
lang dossier is en zal blijven. Inhoudelijk
houden wij u hierover op de hoogte.
Tevens hebben wij onlangs een rondgang
gehouden met de gemeente omtrent de
“promenade”. Wij zijn van mening dat
hier meer onderhoud gepleegd moet
worden. Er wordt hier door jongeren veel
“rondgehangen”. Wij zijn van mening dat
een jongerenwerker hier een schone taak
heeft. De gemeente denkt hier echter
anders over en vind dat hier ook een taak
voor de ouders ligt . Voor ons als wijkraad
blijft dit een aandachtspunt.
Tevens zullen u de honden uitlaatvelden
niet ontgaan zijn, een fraai stukje werk
van de hondenwerkgroep.

Als laatste willen wij u met trots melden
dat wij de Kunstenaars uit Dierdonk zich
gaan inzetten voor het Carat kunstwerk
dat wij in 2013 willen gaan plaatsen in
de wijk.
Wij hopen u middels bovenstaande weer
op de hoogte te hebben gebracht, indien
u meer inhoudelijke informatie wenst
bent u uiteraard altijd welkom op een van
onze vergaderingen.
De Wijkraad zoekt tevens nieuwe leden.
De huidige leden van de Wijkraad zitten
alweer enkele jaren in hun functie. Al
enkele jaren trachten zij de spil te zijn
tussen gemeente en de wijk. Als je deze
werkzaamheden een aantal jaren verricht
dan kom je op een punt dat je van mening
bent dat nieuwe inzichten, meningen en
ideeën welkom zijn.
Wij zouden het dan ook prettig vinden
als wij ondersteuning zouden krijgen
van medewijkbewoners die het stokje
langzaamaan over gaan nemen en een
periode de kar gaan trekken. Graag komen
wij daarom in contact met medebewoners
die hierin interesse hebben.

Indien u interesse heeft verzoeken wij
u een mail te sturen aan onderstaand
mailadres.
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u
ons bereiken via www.dierdonk.eu of
secretariaatwijkraad@dierdonk.eu.
Tot ziens binnen onze wijk
Wijkraad Dierdonk.

Voetbalveldje aan de Lage Geer
Als bewoner van de Lage Geer wil ik graag een paar puntjes
hierover onder de aandacht brengen.

jeugd zelf een gedragsregelbord gemaakt, en door de gemeente
geplaatst met een aantal prullenbakken.

Een groot aantal bewoners van de Lage Geer hebben destijds
een petitie getekend om de opgroeiende jeugd een mogelijkheid
te bieden een balletje te kunnen trappen, dit naast het feit dat
er al speel-, klim- en glijtoestellen waren, en bankjes voor de
papa en mama’s, en uiteraard de opa en oma’s. Ook is er door de

Het probleem is nu dat er nogal wat irritatie ontstaat bij de
aangrenzende bewoners als gevolg van het gedrag van de
jeugd. Dit uit zich door roekeloos trappen, waardoor ballen
tegen auto’s en ook in voortuinen belanden, en deze ballen
weer op een niet nette en rustige manier uit de voortuinen
gepakt worden. Ook het klimmen op de goals, die daar niet
voor ontworpen zijn.
Dan wordt er van alles geconsumeerd, wat men van thuis
meebrengt: snoep, ijs, zakken chips en blikjes en/of flesjes
drinken. Deze worden op het veldje gedumpt in de goals of
ergens anders, zonder gebruik te maken van de daarvoor
geplaatste vuilnisbakken.
En als laatste het taalgebruik van enkele kinderen, hier wil ik
verder niet over uitweiden want dat gaat alles te buiten.
Graag een verzoek aan de ouders, om hier eens over te praten
met hun kids zodat de straat netter en vriendelijker blijft, zodat
het in de toekomst niet gaat escaleren. want dat is zonde en
zeker niet nodig.
Als bewoners van de Lage Geer danken wij u, voor uw eventuele
hulp.
Een bewoner, Huub van Bergen
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Een natuurlijke en
verrassende kijk op tuinen!
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Hoveniersbedrijf Roland van Boxmeer helpt u graag
om uw tuindromen te realiseren. Van tuinontwerp
tot de volledige tuinaanleg en van tuinstyling tot
tuinrenovatie en tuinonderhoud.

tuin ontwerp | tuin aanleg | tuin onderhoud | tuin verfraaiing

Braaksestraat 1
Helmond
0492-529404

040 - 2425226 - www.rolandvanboxmeer.nl

t 0492 - 661 884
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HELmoNd
in gewilde wijk dierdonk aan brede laan nabij speelveldje gelegen
prima onderhouden middenwoning met berging, luxe badkamer
en moderne keuken. de woning is in 2012 zo goed als geheel van
binnen geschilderd.

bijzonderheden:

- Snel te aanvaarden.
- Goed onderhouden.
- Leuke starterswoning in de wijk Dierdonk.
Inhoud: 325 m3
Bouwjaar: 1998
Perceel: 139 m2

Vraagprijs: ! 224.500,- k.k.

WWW.HEUVEL.NL

HELmoNd
op prachtige locatie in gewild woonpark gelegen vrijstaand
woonhuis, type semi-bungalow met verrassend grote, zonnige tuin.
Naast dat deze vrijstaande semi-bungalow met royale masterbedroom
en badkamer parterre keurig netjes is onderhouden en bewoond,
onderscheidt deze woning zich door zijn fenomenale ligging, prachtig
aan het water, op 1e klas woonstand maar ook door zijn verrassend
ruime perceel wat redelijk uniek is voor deze wijk.
Inhoud: 520 m3

Bouwjaar: 1997

Perceel: 747 m2

Vraagprijs: ! 459.000,- k.k.
Hoofdstraat 155 - 5706 AL Helmond - info@heuvel.nl

Wérkt Voor U

Olivier een cadeau voor vaderdag
Oké, we gaan vandaag iets maken voor
vaderdag”, roept de juf op school. “O nee
daar heb ik niet zo zin in”, is de reactie
van Olivier. Gelukkig hoort de juf het niet,
want de juf vindt dat niet zo leuk om te
horen.
“Het is de bedoeling dat we voor de vaders
een memohouder gaan maken”, zegt de
juf de klas rondkijkend, “die heb ik zien
staan op speelzolder.com” zegt Olivier.
“Ja, dat klopt. Ik hoor jullie allemaal
zoveel vertellen over speelzolder.com
dat ik ben gaan kijken of er een leuke
cadeau staat voor vaders en ik heb voor
de memohouder gekozen”, verteld de juf.
Ze vertelt aan de kinderen wat je ervoor
nodig hebt en hoe je moet gaan beginnen.
Het is de bedoeling dat je bedenkt welke
sport of hobby je vader leuk vindt. De
vader van Olivier doet aan golf, dus Olivier
wil een heel grote golfbal maken. Daarop
komt in het midden het Post-It blokje.
Eromheen gaat hij iets schrijven. Richie
die naast Olivier druk bezig is maakt een
schuur. “Waarom maak je een schuur?”,
vraagt Olivier. “Mijn vader is altijd in de
schuur aan het werk. Dus maak ik een
memoblokje van een schuur”, verteld
Richie. En als Olivier om zich heen kijkt
ziet hij dat iedereen wel iets anders heeft.
Hij begint zich af te vragen of die golfbal
wel zo leuk is. Iets van het ziekenhuis
vindt hij niet leuk. En verder doet papa
niet zoveel dus blijft hij erbij om en golfbal
te maken.
In de hoek van het lokaal ligt dik papier en
hij haalt een groot wit vel. Wat hij verder
denk te gebruiken neemt hij ook mee
zoals een Post-It blok (de grootste), lijm
en viltstiften. Op zijn tafel legt hij alles
neer en gaat dan druk aan de slag. Van het
papier haalt hij de hoekjes eraf en knipt
hier en daar nog wat weg, dat de golfbal
zo groot mogelijk blijft. Daarna plakt hij in
het midden het grote Post-It blok en erom
heen tekent hij een golfstick, een putje
met vlag erin en schrijft hij zijn naam
eronder. Het eindresultaat is erg mooi.
Olivier is er helemaal tevreden mee.
Die middag mag hij het cadeau ook
meenemen naar huis. De volgende
dag is er geen school omdat de juffen
en meesters een cursus hebben en is
Olivier alvast vrij. Mama ziet Olivier aan
komen lopen en vraagt: ”Wat heb je nu

meegenomen?”.
“d i t i s vo o r
papa. Ik heb
een memoblok
gemaakt van
een golfbal”,
roept hij trots.
Mama snapt
het in eerste
instantie niet omdat Olivier het zo snel
wilt vertellen dat ze het voor nu maar
even laat. Inmiddels komt Martijn er
ook aanlopen met zijn handen vol, want
ook hij mag vast het vaderdagcadeau
meenemen.
Als het vaderdag is mogen Olivier
en Martijn mama helpen met het
ontbijt. Vorig jaar hebben ze het eten
meegenomen naar het ziekenhuis omdat
papa moest werken. Met deze vaderdag
is papa thuis dus vieren ze het met een
ontbijtje op bed.
Martijn staat te wachten tot de eieren
klaar zijn, mama is een blad aan het
pakken en Olivier haalt uit de koelkast,
klein pakje boter, plakjes kaas en potje
jam. Uit de kast komen er kleine broodjes
en dat wordt allemaal op een grote schaal
gelegd. Want als er een broodje is willen
Tess, Martijn en Olivier er ook wel één
hebben.

Als de koffie, thee en drinken voor
de kinderen klaar is lopen ze naar de
slaapkamer van papa en mama. Papa
slaapt nog maar zodra Martijn op het bed
springt zit papa meteen rechtop is bed.
Mama haalt Tess nog even en dan kan het
vaderdagontbijt beginnen. Eigenlijk mag
je papa op vaderdag een cadeau geven als
hij nog op bed is, maar dit keer hebben
mama en de kinderen het erover gehad
om papa later op de ochtend een cadeau
te geven.

“Hm lekker hoor die broodjes. Zijn die
allemaal voor mij?”, vraagt papa. “Neeee,
ook voor ons”, zegt Martijn. Papa lacht
erom en snapt wel dat de kinderen ook
een broodje willen. Hij smeert een broodje
voor Tess, die bij mama is gaan zitten. Zij
snapt nog niet zo goed wat vaderdag of
moederdag is. Het is voor haar net als
elke andere dag, maar dan met broodjes
op bed. Martijn en Olivier krijgen allebei
een croissant met boter. Als de broodjes
op zijn zegt mama:”Oké jongens we gaan
ons nu aankleden. Straks komen opa en
oma dan kunnen we niet meer in onze
pyjama lopen”. “Hé, vergeten jullie niet
iets?”, vraagt papa. Ze kijken papa aan zo
van ‘wij iets vergeten’. “Nee, wat dan?”,
vraagt Olivier. “Hebben jullie op school
niet iets voor mij gemaakt? Het is toch
vaderdag vandaag?”, vraagt papa. “O
papa, je mag niet vragen om cadeautjes.
Dat heb je ons zelf geleerd”, zegt Olivier.
Papa weet dat Olivier gelijkt heeft. Maar
ja elke keer krijg je toch een leuk cadeau.
Terwijl Martijn en Olivier naar hun kamer
gaan om aan te kleden, kijkt papa naar
mama, maar die doet net alsof ze het niet
ziet. Ze denkt bij zichzelf, papa moet maar
wachten tot hij iets krijgt.
Martijn en Olivier zijn druk op zolder aan
het spelen als ze even later geroepen
worden door mama, dat opa en oma
eraan komen. “Komen jullie iets drinken.
Opa en oma zijn gekomen”, roept mama.
Al rennend denderen de jongens naar
beneden en zeggen opa en oma gedag.
“Weet je dat papa nog helemaal geen
cadeau heeft gekregen van de kinderen”,
zegt mama lachend tegen opa en oma.
“Is papa niet lief geweest?”, vraagt oma
aan de jongens.
“Jawel, dat wel. Maar we hebben het nog
niet gegeven omdat we thuis met mama
ook iets hebben gemaakt voor opa”, zegt
Martijn. “Mogen we het nu gaan halen?”,
vraagt Olivier. De jongens lopen naar
boven en halen de cadeautjes.
“Als eerste mag opa zijn cadeau hebben”,
zegt Martijn. “Voordat we het gaan geven
wil Olivier je iets vertellen opa”, zegt
mama. “Opa, we hebben voor u ook een
cadeau gemaakt” zegt hij terwijl hij ook
Tess en Martijn aanwijst, “ iets voor u
alleen”. Opa kijkt naar Olivier en is heel
---22--->
benieuwd wat hij zal krijgen.
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Olivier een cadeau voor vaderdag vervolg....
Ze hebben een hele grote tekening
gemaakt voor opa die aan het vissen is,
met een echte foto van opa. Ze hebben
getekend een hele grote vijver met visjes
erin, opa op een stoel die aan het vissen is.
Martijn verteld er het hele verhaal bij hoe
de tekening tot stand is gekomen:”Mama
heeft ook mee geholpen. Zij heeft de vijver
gemaakt en Tess heeft hem ingekleurd.
Olivier en ik hebben visjes gemaakt en
de planten getekend”. Opa is er heel erg
blij mee en geeft de kinderen een dikke
kus. “Ja” zeg Olivier, ”U bent onze papa
wel niet maar wel de papa van mama”.
Ze beginnen te lachen om de opmerking
van Olivier maar hij heeft wel gelijk. Dan is
het de beurt aan papa om zijn cadeautjes
te krijgen.
Tess wil graag als eerste haar cadeau
geven die ze op de peuterspeelzaal
heeft gemaakt. “Wil je me ook helpen
met uitpakken?”, vraagt papa. Tess komt
meteen naar papa toen en samen pakken
ze het cadeau uit. “Oooh wat heb jij een
mooi placemat voor papa gemaakt. Zijn
dat jouw handjes en voetjes?”, vraagt
papa. “Ja, is mij”, zegt Tess.

Dan begint Martijn ongeduldig te worden,
hij wil nu ook heel graag zijn cadeau
geven. Het leuke is dit jaar dat niemand
wilde zeggen wat hij gemaakt heeft voor
papa. Zelfs mama weet het niet.
“Ik heb iets voor jou gemaakt wat alleen jij
mag hebben hoor. Het is voor vaderdag”,
zegt Martijn. Nu maakt Martijn papa wel
heel erg nieuwsgierig dus snel pakt hij het
cadeau uit. Het is een grote steen met
allemaal tekeningen erop en de tekst
erop: ‘je bent een kei van een vader. Kus
Martijn’. Papa vindt dit een heel mooi
cadeau en zet het op de schoorsteen.
”Zo nu kan iedereen zien wat jij voor mij
hebt gemaakt” zegt papa. Nu is Olivier
aan de beurt. Hij komt aanlopen met een
groot ingepakt iets, papa moet er eerst
goed voor gaan zitten zodat hij het uit kan
pakken.
Als het uitgepakt is ziet iedereen meteen
wat het is. “Oh, Olivier dit is een heel
handig cadeau. Die ga ik ophangen op
kantoor. Ik vergeet zo vaak dat ik met
iemand een afspraak heb. Nu ik deze
memohouder heb kan ik niks meer
vergeten”, zegt papa.

Na het opruimen van de papiertjes wordt
er koffie gehaald en drinken met taart
voor iedereen. Oma helpt mama want
papa en opa hoeven niets te doen.
Aan het einde van de middag komen
de andere opa en oma ook nog en
ook daarvoor hebben de kinderen een
tekening gemaakt. Opa krijgt een tekening
van een auto met caravan omdat opa en
oma vaak op vakantie gaan.

’s Avonds blijven ze allemaal bij Olivier
thuis eten en dat is een gezellige boel aan
tafel. Mama en de oma’s hebben gekookt
en opa’s en papa doen ondertussen
spelletjes met de kinderen. Het is weer
een leuke vaderdag geweest en gelukkig
is papa deze vaderdag thuis geweest. In
het ziekenhuis vorig jaar was ook heel
leuk, maar als papa thuis is, is het nog
leuker!

Zorg voor alle generaties!

Bij De Zorgboog staan we klaar voor alle generaties. Iedereen, ongeacht welke leeftijd, kan bij ons terecht
voor een breed pakket aan diensten in zorg, wonen en welzijn. Van zwangerschapsbegeleiding, kraamzorg en
jeugdgezondheidszorg tot gemaksdiensten, cursussen en verpleging en verzorging.
U vindt ons in een Zorgboogcentrum bij u in de buurt, in een van onze
thuiszorgwinkels of we komen bij u aan huis. Zo krijgt u altijd de beste zorg.
Vragen over zorg? Bel de zorgcentrale
0900 - 899 8636 (€ 0,01 per minuut)
of kijk op www.zorgboog.nl
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Motorrijders gezocht voor avondrit schoolverlaters
Op woensdagavond 13 juni worden alle motorrijders tussen
18.00 uur en 18.15 uur verwacht op het parkeerterrein van de
Koepelkerk aan de Offermansstraat in het centrum van Lierop.

Dit jaar nemen 134 kinderen van 5 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 en onvergetelijke happening.
Op woensdagavond 13 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 ).

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 . Rond 19.45 uur zijn we dan terug en is er voor
elke motorrijder nog een kop koffie met een lekker broodje.
Zodoende kan iedereen die het voetbal niet wil missen op tijd
weer thuis zijn.
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 naar onderstaand adres:
motorrit@dierdonkschool.nl
Vriendelijke groeten en alvast bedankt namens de leerlingen
van de groepen 8 van basisschool Dierdonk.

IVM DE VOETBALWEDSTRIJD NEDERLAND-DUITSLAND IS ER
EEN AANGEPAST PROGRAMMA !!
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Frans Dirks
c

w

Pub Quiz 21 Juni Wederom Donderdag’s !!

20.30 u Lekker quizen met je eigen team samen van 5 personen max.

k

Binnen & buitenschilderwerk.

Brabantse
Brunch

Brabantse Brunch

zeer uitgebreide Bruch met div. soorten brood, beleg,
soepen, salades, div. warme gerechten, nagerechten,
kinderbuffet. incl. onbeperkt koffie, thee, ranja, sappen.

iedere zondag
11.30 - 14.00 uur

€ 18,50*

Met een speciale speelhoek en speelkussen voor de kinderen

Vinyl & glasvezelbehang.
Thermopanebeglazing.

Steengrillen
Bakelse Bollen

Steengrillen
- Bakelse bollen
2,5 uur onbeperkt eten, div. soorten soep, vlees,

Texwerk binnen & buiten - ook airless.

2,5 uur onbeperkt eten

• incl. 1 uur Kegelen of Oud Hollandse spelen € 25,00
• incl. 1 uur Kegelen / O Hollands, incl. 3,5 uur bier, fris en wijn € 37,50
incl. 2 uur, Kegelen / O Hollands, incl. 4,5 uur bier, fris en wijn + € 7,50

mop 2 j ni 12.p f
2
12
11:1 17
Bel voor
een vrijblijvende
offerte:
0629395102.

€ 23,50*

3 of 4 gangen Keuze

Een kopje koffie

voorgerecht of soep, hoofdgerecht, nagerecht

Bosparel
Actie
Menu
3 gangen, elke dag

€ 19,50

Heerlijk 4 gangen seizoens keuze menu

voorgerecht, soep, hoofdgerecht, nagerecht

MaDiWoDo-Actie

De ober komt eraan met
de koﬃe.

Dan zegt de Ober:
“sterke koﬃe hé!”

Menu

Heerlijk 3 gangen seizoens keuze menu

Een vader besteld een
kopje koﬃe.

Dan zegt de vader ineens:
“er zit een barst in mijn
kopje.”

supplementen, stokbrood, sauzen, nagerecht € 23,50

Brunch en Steengrill !!

* kinderen

korting !!

€ 14,50

!!
UW
NIE Dé smaak-sensatie van 2012 !!

IJS-TAPAS

Vaderdag: 17 juni
zie website voor

aanvang max. 19.00 uur

€ 23,50

ma t/m do: elk 2e keuzemenu 50%

Ijs-Tapas, onze ijs-parels.
Fondue in vloeibare stikstof
(-196 °C) vers fruit / sauzen.
Normale prijs € 12,50 nu

0 - 3 jaar Gratis
4 t/m 12 jaar 50%

€ 9,=

Meerprijs i.pv. nagerecht bij
keuzemenu, BBQ /Steengrill

€ 6,=

Gelieve van te voren te reserveren

Nuijeneind 20, 5761 RG Bakel T: 0492 - 341 307 I: www.debosparel.nl

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

Rampetampers bij opening fototentoonstelling
De elfde fotoserie.
Op zondag 22 april waren we aanwezig
met Prins Peter d’n Urste, Jeugdprins
Laurence d’n Urste en een delegatie van
het bestuur in het Gemeentemuseum,
locatie Boscotondohal om de opening
bij te wonen van de tentoonstelling,van
Magnumfotograaf Martin Parr. Deze
fototentoonstelling bevat 11 fotoseries vanaf 1983. De series gaan
over toerisme, voeding en onze
consumptiemaatschappij. De elfde
fotoserie is een serie over carnaval 2012
in Helmond. Martin Parr heeft hiervoor
gedurende Carnaval 2012 foto-opnames
gemaakt. Hij heeft de hele stad doorkruist
en daarbij meer dan de helft van de
carnavalsverenigingen bezocht.
Zoals te doen gebruikelijk bij een
opening wordt dit voorafgegaan door
een welkomwoord aan de aanwezigen
en in dit geval ook bijzonder aan de
aanwezige delegaties van de diverse
carnavalsverenigingen. Verder waren er
natuurlijk een aantal speeches, waardoor
ongeveer een uur later het glas geheven
kon worden op de opening en de tentoonstelling bekeken kon worden.
Een van de sprekers was de programmamaker van de VPRO, die een documentaire
had gemaakt over Martin Parr. Deze
bracht ook enkele leuke anekdotes over
Martin Parr, waarbij wij dachten die zou
zo in de “Ton” kunnen staan.
Tegendraads als een carnavalsvereniging
is begonnen wij aan het einde van de
tentoonstelling en wel met de reden dat
dit de elfde expostie is die dus gaat over
carnaval in Helmond. De eerste foto’s
die ons toelachten waren die van de
Rampetampers tijdens hun bezoek aan
de Ameideflat op carnavalszaterdag.
De tentoonstelling toont 30 grote fotoafdrukken en een diaserie met circa 100
van de beste opnames van carnaval. Ook
de ander fotoseries zijn zeker de moeite
van het bekijken waard. Wij bevelen deze
tentoonstelling van harte bij u aan.
In de volgende Gazet: Onze jaarlijkse BBQ.
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vanaf juni,
inschrijfdatum
is startdatum

Zumba

Actie voorwaarden: u was in 2012 géén klant bij Sport Citadel!
Actie af te sluiten in juni en juli!

Jeugd(prijs)puzzel juni. Win een cadeaubon!
Deze maand weer een prijs(rebus) maar voor we
deze uit gaan leggen eerst de oplossing en de
prijswinnaars van de maand Mei

Het was moeilijk deze keer. dit blijkt uit het aantal deelnemers
en de juiste inzendingen. Totaal 13 inzendingen en maar 4 juiste
antwoorden. Zoals met eerdere rekenpuzzels al is gebleken,
schijnen meisjes beter te kunnen rekenen dan de jongens.

hem op. Deelname is mogelijk vanaf 7 jaar.

De Rebus

De vraag was: Wat is het totaal aantal tenen in de bus?
Na veel rekenwerk kwam daar 5170 uit.
En wel als volgt moest je rekenen
De puppies: 4 kinderen × 4 rugzakken × 4 honden
4096
× 4 puppies × 4 poten × 4 tenen = 		
Plus de honden:
4 kinderen × 4 rugzakken
1024
× 4 honden × 4 poten × 4 tenen =			
Plus de kinderen: 4 kinderen × 2 benen × 5 tenen =
40
Plus de chauffeur van de schoolbus: 2 benen × 5 tenen = 10		
						
------- +
5170
Geeft een totaal aantal tenen van:			
Een van de moeilijkheidsfactoren aan deze puzzel was dat
de buschauffeur niet in de opgave was vernoemd, echter als
men het plaatje had bestudeerd moest dat toch wel duidelijk
zijn. Bovendien, de bus rijdt, en dat kan hij (nog) niet zonder
chauffeur.Onder de juiste inzendingen zijn op 18 mei door
Jeroen Schoonen, Penningmeester van de Wijkvereniging weer
3 prijswinnaars getrokken die op 23 mei buiten bij Parkzicht hun
prijs in ontvangst hebben genomen.
De gelukkige prijswinnaars op onderstaande foto vlnr. zijn:

Opgave: Zoek het gezegde!
Uiterste inzenddatum is deze keer: Vrijdag 15 juni 2012.
De oplossingen van deze rebus kun je bij voorkeur per mail met
als onderwerp “kinderpuzzel” opsturen naar:
(redactie@dierdonk.org)
of per post naar:
Gazet Kinderpuzzel,
Schovenhorstweide 1,
5709 SG Helmond.
Vermeld je naam, adres, telefoonnummer,
leeftijd en of je eenjongen of meisje bent. Onder de goede oplossingen verloten wij weer 3 cadeaubonnen van € 10,00.

Oplossing doodles spelletjespagina 23

Murielle van Hagen, Janne van den Heuvel en Eva Edelaar.
Wij feliciteren de winnaars van harte met hun cadeaubon.

Niet gewonnen, of niet meegedaan dan krijg je
deze maand een nieuwe kans.
We hebben deze maand weer een rebus, en zijn op zoek naar
een gezegde. Hij is niet echt moeilijk dus jongens en meisjes zet
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IVN Wandeling door de Bakelse Beemden op 6 mei
Om 14:00 uur melden zich zo’n 30
mensen bij de ingang van de Bakelse
Beemden aan de Arcenlaan, om deel te
nemen aan een wandeling onder leiding
van twee IVN gidsen.
Het was wat koud en nattig, maar uit
eindelijk toch prima wandelweer.
Er werd ons bij aanvang van de wandeling
eerst een en ander vertelt over de historie
van het landgoed, waarna we de prachtige
Beukenlaan in liepen.
Hier werd ons al meteen uitgelegd dat
bomen niet “tot in de hemel groeien”,
maar vooral in de breedte.
Bij het bruggetje van de Bakelse Aa
moesten we nog maar eens goed kijken,
want er zijn plannen om de Aa verder te
gaan meanderen en daardoor verandert
de vegetatie.
Het verschil tussen de brand-netel en
dove-netel ( een goed verstaander heeft
maar een half woord nodig) lijkt logisch.
Mossen en varens zijn evenals padde
stoelen sporenplanten en vooral mossen
en varens zijn in deze tijd veel te vinden.
Aan het einde van de Beukenlaan liepen
we links af, dieper het landgoed in.
Daar kregen we goed uitgelegd hoe het
rottingsproces van een dode boom in zijn
werk gaat.
Het leuke van zo’n wandeling van gelijk
gestemden is, dat je ook van mede
wandelaars iets kunt leren. Zo vertelde
iemand dat je van de moerasspirea thee
kunt maken , dat je “kater “ daar absoluut
mee verdwijnt. Er zit n.l. een grondstof
voor aspirine in.
Ook kwamen we valeriaan (rustgevend)
en de judasoor tegen, deze paddestoel
lijkt ècht op een oor!
We hebben een héél jong kikkertje
bekeken, wat een padje bleek te zijn.
De Esp òf ratelpopulier òf vrouwentong,
alsof vrouwen het alléén recht op ratelen
hebben, moest door de mannen onder
ons even benadrukt worden!
Gelukkig kwamen we ook de mooie
indrukwekkende mammoet- of boksboom
tegen, waartegen de mannen even stoer
konden opboksen.

30 Ingezonden

Na bijna 2 uur waren we weer bij het
beginpunt beland en werden er nog
zakjes bloemenzaad uitgereikt in het
kader van “Het jaar van de bij”
Met dank aan de gidsen: Netty van Meel
en Fried van Rijt.
Al met al een leerzame en leuke
wandeling…….!
Hanny van Rijt

Spinningmarathon Duchenne Heroes team
Op 2 juni aanstaande organiseert het Duchenne Heroes
team “Jerrel Bikers” een spinningmarathon in Sport
Citadel te Helmond Brouwhuis.
Team Jerrel Bikers, bestaande uit Patrick Maréchal, Martijn
van Dijck en Mark van Sambeeck fietsen in september de ATB
uitdaging Duchenne Heroes 2012. 700km in 7 dagen, door 4
landen met één doel; geld inzamelen voor het Duchenne Parent
Project.
Deze organisatie is opgericht door ouders van Nederlandse
Duchenne-patiënten en steunt verschillende onderzoeken naar
een genezing. De opbrengst van de spinningmarathon gaat dan
ook geheel naar deze organisatie.
Hou je van fietsen, hou je van Spinning of wil je ons komen
aanmoedigen, laat je dan zien op zaterdag 2 juni!
Onder leiding van professionele spinninginstructeurs en met
een aanstekelijke beat gaan we de beentjes laten draaien op
o.a. Moviespinning en Alpe d’huez.

Zilveren medaille voor
Lara Teerlink

Hoe schrijf je in?
Meld je aan via spinningmarathon@upcmail.nl, of rechtstreeks
bij de receptie van Sport Citadel Brouwhuis te Helmond.
Deelname is bij vooruitbetaling.
De kosten voor deelname bedragen € 20,- per persoon.
Voor deze sportieve gezelligheid verwachten wij u bij Sport
Citadel Brouwhuis. Adres: Rivierensingel 90 - te Helmond
Brouwhuis. Telefoon: 0492 517180
Tijdstip: van 10.00 uur tot 14.00 uur.
We rijden in 2 groepen; 30 minuten op en 30 minuten af.

Lara Teerlink heeft op 14 april 2012 in Utrecht tijdens het NK
turnen voor de 3e divisie, de zilveren medaille gewonnen.
Lara turnt bij HT’35 en is bezig aan een supergoed seizoen. Ze
is namelijk dit seizoen al Regiokampioen en Brabants kampioen
geworden.
Ook heeft ze tijdens de regiotoestelfinales 3 gouden medailles
op sprong, balk en vloer gehaald en nu is ze dan ook nog 2e
geworden op het NK. Lara woont in Dierdonk en zit in groep 6.

Kijk ook op
www.facebook.com/jerrelbikers en www.duchenneheroes.nl
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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

Welpen Rangerkamp in de Beekse Bergen
kamp netjes achter te laten. Dit was voor
het laatst dat we op het terrein waren,
maar het park hoefden we nog niet uit. Al
onze spullen werden dus in onze safaribus
gelegd en konden we om 5 uur ophalen.
De welpen die nog puf hadden konden
nog een gps-tocht doen door het park,
de rest heeft lekker gespeeld, totdat het
bijna thuis tijd was.
De welpen gaan dit seizoen niet alleen
op winter en op zomerkamp, nee dit jaar
hebben ze er een extra kamp bij. En niet
zomaar een kamp, het is een rangerkamp
dat plaatsvindt in de Beekse bergen.
Op zaterdagochtend werden de welpen
allemaal afgezet bij de ingang van de
Beekse bergen, daar stond de leiding
al op hun te wachten. Nadat iedereen
er was, gingen we met z’n allen een
safaribus in. Deze bus bracht ons
naar het rangerterrein. Daar stonden
allemaal al tenten voor ons klaar, dus
de slaapplaatsen waren snel klaar. Toen
zijn we een klein rondje gaan lopen langs
de dieren waar we langs slapen. Daarna
stapten we weer in de bus en kregen we
een safari met tekst en uitleg van Kris, de
ranger die heel het kamp bij ons aanwezig
was, we hebben allerlei beesten gezien,
zoals giraffen, olifanten, apen, leeuwen
enz. als we wilden mochten we ook
brokjes proeven die de dieren te eten
krijgen ,nou dat was toch vies!!! We
mochten ook van alles vragen en dat is
natuurlijk ook volop gedaan. op de helft
van de safari hadden we even een pauze
en gingen we naar de roofvogelshow.
Dat was super mooi. Helaas door de
harde wind konden niet alle roofvogels
meedoen. Op de terugweg kregen we het
restant van de safari.

dieren af, we hebben hyena’s gezien, zijn
bij het stokstaartjesverblijf geweest, maar
helaas zagen we geen stokstaartjes. In het
donker kwamen we weer terug, dus dat
was wel apart. Na deze enerverende dag
was het tijd om te gaan slapen, allemaal
lekker in kleine tentjes.

Het was wel weer een koude nacht maar
dat hebben we ook weer overleefd. We
werden wel vroeg wakker, om 4u hoorden
we de leeuwen al brullen, daarna
gingen de vogels te keer en de haan.
Maar goed…. uitslapen was toch niet
de bedoeling, want er stond weer een
wandeltocht op het programma.  Lekker
voordat het park open was, dus het was
Nadat deze was voltooid was het al 5 uur rustig. Toen we terug kwamen was het
en was het park al gesloten, wij hoefden tijd voor het ontbijt, en daarna gingen we
niet naar huis maar mochten lekker   op bootsafari. Zag je weer dieren die je
blijven, we kregen nog een rondleiding met de bussafari niet had gezien. Daarna
achter de schermen. We zijn in de keuken lekker door het park terug gewandeld
geweest waar het eten voor de dieren naar het terrein, maar we kwamen langs
word klaargemaakt. Ook zijn we bij de de tijgers en die werden net gevoerd,
nachtverblijven van de olifanten, apen dus dat wilden we natuurlijk niet missen.
en giraffen wezen kijken. Bij terugkomst Na het zien van al dat eten bij de tijgers
op het rangerterrein was er een bbq hadden we ook wel honger dus was
en hebben we lekker marshmallows het tijd voor een broodje knak. Na deze
geroosterd. Na het lekkere eten hadden heerlijk te hebben verorberd was het
we weer een toch in het park langs de tijd om onze spullen op te ruimen en het

Op het laatst hadden we nog een
aandenken van dit kamp, want dit kamp
was het laatste onderdeel voor het insigne
1 nachtje kamperen, dus iedereen heeft
weer een mooie insigne voor de blouse
gekregen.
www.scoutingpaulus.com
info@scoutingpaulus.com
http://www.facebook.com/scouting
paulushelmond
http://scoutingpaulus1950.hyves.nl
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Nog niet eerder in Nederland verkrijgbaar.

Deze mooie diffusers van
Italiaans design. Geglazuurd
porcelein in vele kleuren, met
12 parfums. De grootte van
de diffuser en de kwaliteit
van het parfum, onderscheidt
Mr & Mrs Fragrance van de

Heerlijke
geuren
in Huis.
... en mooi om te hebben

standaard geurstokken.

vanaf

17,50

cadeautip of gewoon voor jezelf..... ‘n cadeau.

Kerkstraat 52

5701 PM

Helmond

FIETS REPARATIES
Zorg in deze drukke tijd naast inspanning ook voor
voldoende ontspanning

O n ts pa n n i n g s ma ss ag e
Even een moment van rust en aandacht voor jezelf.
Dat is pas puur genieten!

Wieneke Prinsen, De Elshorst 15
5735 JC Aarle-Rixtel, tel: 06 – 46 16 54 00
www.puurgenietenmassages.nl
Ontspanningsmassage • voetmassage • zwangerschapsmassage • kindermassage

Alle reparaties aan uw ﬁets vakkundig
uitgevoerd, maak een afspraak:
 0492 - 55 94 28 / 06 - 481 91 606
Edwin Raats
Damhertlaan 27
Helmond - Brouwhuis
Haal en breng service voor
Dierdonk!

TUINKAMERS VAN TRADOBOUW,
AMBACHTELIJK MAATWERK.
HOUTENVERANDA
OVERKAPPINGEN
TUINKAMERS

Tradobouw

|

Spoormakerserf 5 | Helmond

|

06-21550354

|

tradobouw@upcmail.nl

|

www.tradobouw.nl

Uitgelicht: Coenen tafelcultuur
Het ruikt er heerlijk, en een veelheid
aan kleuren en prachtige vormen straalt
me tegemoet. Ik ben voor de rubriek
Uitgelicht te gast bij Coenen tafelcultuur
in de Kerkstraat. Joost de Vos en MarieClaire Coenen, eigenaars (en bovendien
oud Dierdonk bewoners), zijn graag
bereid mij alles te vertellen over hun
assortiment.
Joost en Marie-Claire verkopen bij Coenen
tafelcultuur moderne luxe (cadeau)artikelen
om uw tafel mee te dekken, uw hapjes op te
serveren, uw borrel cachet mee te geven en
uw woon- en eetkamer mee te decoreren.
Marie-Claire, een van de dochters van vader
Coenen die in 1954 een zaak in de Veestraat
opende, zit inmiddels 25 jaar in het vak.
Haar zus is eigenaresse van de comple
mentaire loot van het door hun vader
gestarte bedrijf: Coenen kookplezier. Die
winkel zat lange tijd op de hoek van de
Markt, daar waar bij de sloop van het pand
middeleeuwse kelders bloot kwamen liggen
en waar binnenkort een nieuw pand zal
verrijzen.
Coenen kookplezier verhuisde enkele
jaren geleden naar Eindhoven maar de
innige samenwerking bleef. Bestellingen
kunnen over en weer gedaan, afgeleverd
en opgehaald worden. De advertentiefolder
geven ze ook gezamenlijk uit.
U kunt bij Coenen tafelcultuur terecht voor
complete serviezen en bestekcassettes,
voor glaswerk en koffiekoppen, voor
pepermolens en wijnkoelers, voor servet
ringen en slacouverts … noem het maar op.
“De smaak van de klanten is de laatste
jaren sterk veranderd”, vertelt Joost. “In
Brabant bleef die lange tijd klassiek maar
nu is die overwegend modern. Met name
mannen die graag koken houden bv van
strak vormgegeven borden”. Modern kan
zeer verfijnd én heel stoer zijn.
Voorop staat echter de kwaliteit! Daarom
werken Marie-Claire en Joost heel graag
met grote merken als bv Villeroy en Boch,
Wedgwood, Rosenthal, Sieger, Zwiesel, en
Auerhahn. Ze laten zich graag uitdagen deze
merken in serviesgoed, glaswerk en bestek
te combineren tot een optimaal gedekte
tafel.
Bij Coenen tafelcultuur kunt u een cadeau
lijst samenstellen. Een ideale manier om uw
gasten bij bruiloft of jubileum een cadeau te
laten uitzoeken waarvan zij zeker weten dat

u er blij mee zult zijn en waarmee bovendien
wordt voorkomen dat het dubbelop
gegeven wordt. U zoekt in de winkel uit
wat u graag cadeau wilt krijgen, dit komt op
een lijst die met foto’s, omschrijvingen en
prijs online op internet wordt gezet en uw
gasten kunnen via een code iets uitkiezen
en bestellen. Joost en Marie-Claire zorgen
voor een feestelijke verpakking en bezorgen
op het juiste moment en op het juiste adres
de giften die met zekerheid in de smaak
zullen vallen. Wilt u een voorbeeld? Kijk op
www.decadeaulijst.nl, log in met Coenen en
de datum 10-10-2010.
Bij Coenen tafelcultuur wordt een
klantenbestand bijgehouden dat u als
klant diverse voordelen bied. U koopt bv
bij hen een glasservies. Het is mogelijk om
na breuk, een veelvoorkomend euvel bij
glaswerk, een vervangend exemplaar te
bestellen. Maar weet u de naam van het
servies nog? Kent u de afmeting exact? Via
het klantenbestand kunnen Marie-Claire en
Joost eenvoudig nagaan welk glas zij voor u
bestellen moeten. En heeft een merk een
uitlopende collectie dan krijgen MarieClaire en Joost daar bericht van. Zij weten
dan wie van u ze moeten waarschuwen
om de kans te grijpen het servies (alsnog)
compleet te maken.
Ik begon met de heerlijke geur in de winkel.
Die is afkomstig van de “Lampe Berger”.
Met passie vertelt Joost van deze meer
dan 100 jaar oude techniek om de lucht
te zuiveren. Vroeger werd het in Frankrijk

toegepast in ziekenhuizen. Een keramisch
steentje wordt flink heet gestookt. Dat
breekt luchtmoleculen zodat de lucht
wordt gereinigd. Nu is het systeem met fraai
vormgegeven sierflessen geschikt gemaakt
om niet alleen de lucht in uw woonkamer
te reinigen maar om deze bovendien te
voorzien van een heerlijke geur. De keuze
aan geuren is talrijk, van heel licht tot net
niet te zwaar. Regelmatig worden nieuwe
geuren aan het assortiment toegevoegd.
Marie-Claire vertelt me over haar initiatief:
het “Kerstcadeau à la carte”. Met collegawinkeliers verzorgt zij in de kerstperiode
een soort markt in Hotel West-Ende waarop
personeel van diverse bedrijven hun eigen
kerstpakket kan samenstellen. De winkeliers
richten daarvoor 3 dagen lang een aantal
kraampjes in en geven bedrijven de
gelegenheid om hun personeel een keuze
te laten maken uit de diverse aangeboden
artikelen tot een door de bedrijfsleiding
goedgekeurd bedrag. Dit kan onder het
genot van een hapje en drankje of rondom
het genieten van een gezamenlijk diner en is
mogelijk voor bedrijven met meer dan 100
en minder dan 10 personeelsleden en alles
wat daartussen zit!
De huiskat Kaatje schikt zich nog eens
lekker op haar krukje in de winkel als ik
vol indrukken naar huis terugkeer. Een
lijstje cadeauwensen in mijn hoofd en veel
cadeau-ideetjes voor hen die mij lief zijn
rijker.
door Mirjam van der Pijl
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Voor Uw Trouwkaarten
Geboortekaartjes
en Jubileumkaarten

Wij steunen
kijk op onze site
voor verdere informatie

www.drukkerij-noten.nl

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

- Modieuze confectieschoenen
- Orthopedische schoenen
- Hypo-allergeen schoeisel
- Steunzolen en supplementen
- Elastische kousen
Heistraat 87 • 5701 HJ Helmond • Tel. 0492 - 524 580 • www.martensschoenen.nl
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Jos Verleisdonk
Valeriaanbeek 16
5709 PW Helmond
Mobiel: 06.21800249
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Aanbieding

bij inlevering van deze advertentie
10% korting op een behandeling.
Altijd leuk om te geven.....
en heerlijk om te krijgen!
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Cadeaubon vanaf € 10,00
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e-mail: w.van.duren2@kpnplanet.nl

MINIGRAVER VERHUUR
M.VERHOEVEN
Voor spitten van tuinen, Uitgraven van vijvers, zwembad
en diversen grondwerken.
    Ͳ  Ǥ

Coendersberglaan 63 Helmond Tel: 06Ǧ53382407

Zomaar een dagje in Dierenkliniek “Brouwhuis”
of sprinkhaan ging er altijd wel in! Maar ook voor een blaadje
witlof, of stukje (gele) paprika was ze wel te porren. Het enige
waar ze haar neus echt voor optrok was appel.
Maar de laatste weken ging het allemaal niet meer vanzelf bij
Tailz, ze werd wat sloompjes en at niet meer van harte. Ze begon
ook af te vallen. De vele pogingen haar weer op de been te
krijgen bleken tevergeefs toen ze uiteindelijk toch een beetje
onverwachts op donderdagavond besloot dat het genoeg was.

“Tailz”
Treurig nieuws: Tailz de baardagaam zonder staart die de
wachtkamer van Dierenkliniek Brouwhuis sinds het voorjaar
van 2009 opsierde, is op donderdagavond 19 april komen te
overlijden.

R.I.P. Tailz
Mei 2002 – 19 April 2012

Stef Koolen, Dierenarts

Wilt u meer weten over dierenkliniek Brouwhuis kijk dan ook
eens op www.dierenkliniek.com

In mei 2009 werd Tailz bij ons aangeboden vanwege een bult
aan haar staart. Bij onderzoek van die bult bleek al snel dat het
niet om een ‘normale’ ontsteking ging. Met behulp van een
röntgenfoto zagen we dat er aantasting was van de wervels
in de staart. Hoogstwaarschijnlijk was de oorzaak kanker. Een
operatie was noodzakelijk om te voorkomen dat de klachten
verergerden. Uiteindelijk besloten de eigenaren om afstand te
doen van Tailz en hebben wij haar alsnog geopereerd. De staart
werd geamputeerd en sindsdien heeft ze haar onderkomen
gevonden in het terrarium aan de Rivierensingel 730.
Onze klanten kennen haar allemaal, Tailz zorgde altijd voor veel
bekijks. Nadat ze ’s morgens even had opgewarmd onder de
lamp werd ze behoorlijk actief en rende ze haar terrarium door,
op zoek naar wat eetbaars. Met enige regelmaat werd er door
klanten wat lekkers voor haar meegebracht, een sappige krekel

Stichting Natuurtuin Helmond “De Robbert”
Natuurtuin “De Robbert” organiseert een open zondag op 17
juni. Iedereen is van harte uitgenodigd om een wandeling door
de natuurtuin te maken.
Vrijwilligers zijn aanwezig om u vragen te beantwoorden.

blijven. Ook de vlinders vliegen later dit jaar.
De bijen blijven bij minder dan + 10 graden lekker binnen.
De tuin is heel mooi en ook de Bundertjes nodigt uit voor een
wandeling.

Het koele voorjaar zorgt ervoor dat de bloemen langer mooi

De Natuurtuin “De Robbert”is op de volgende zondagen
open van 13.00 uur tot 17.00 uur.
Op 17 juni, 15 juli, 19 augustus en 16 september.
Op 17 juni zal extra aandacht aan de bijen worden besteed.
De Natuurtuin “De Robbert” in Helmond is te vinden aan
het einde van de Vinkelaan/Kemenadelaan. Staande op de
parkeerplaats in de Kemenadelaan ziet men de ingang van de
tuin. Vanaf de Uiverlaan zijn er ook richtingaanwijzingsborden.
De tuin is ook het hele jaar door op zaterdag open van 9.00
uur – 12.00 uur.
http://natuurtuin-de robbert.webklik.nl/page/natuurtuin-derobbert
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Programma juni 2012 Filmhuis Helmond
Elena

Do. 7 juni 20.00 uur vr. 8 juni 21.15 uur za. 9 juni 20.00 uur zo.
10 juni 18.30 uur ma. 11 juni 19.30 uur di. 12 juni 14.00 uur
di. 12 juni 21.15 uur
Russisch drama waarin de gepensioneerde Elena moeite heeft
met het feit dat haar rijke echtgenoot Vladimir haar zoon uit
een vorig huwelijk onterft
De gepensioneerde Elena en rijke Vladimir zijn op latere leeftijd
met elkaar getrouwd en hebben ieder kinderen uit een vorig
huwelijk. Elena’s zoon is werkloos, niet in staat zijn gezin te
ondersteunen en vraagt constant geld aan Elena. Vladimirs
dochter is een egocentrische jonge vrouw, die hem zelden
bezoekt. Maar wanneer Vladimir een hartaanval krijgt, besluit
hij zijn dochter weer in de armen te sluiten. Dat zet hem ertoe
aan haar tot enige erfgenaam van zijn fortuin te maken, tot
groot ongenoegen van Elena. Zij laat de kans om haar zoon en
zijn gezin er financieel bovenop te helpen niet zomaar aan zich
voorbij gaan, wat culmineert in een wanhoopsdaad.
Regie: Andrei Zvyagintsev

De 16-jarige Evy krijgt een intense relatie met de 19-jarige
geheimzinnige Nick. De twee dove tieners ervaren samen voor
het eerste de liefde. Onvoorwaardelijk conformeren zij zich aan
elkaar. Nick en Evy besluiten te vluchten, omdat Evy’s ouders
hun relatie afkeuren. Het wrak van de onderzeeër waar ze zich
schuilhouden, is de paradoxale metafoor voor de zogenaamde
vrijheid die hun ten deel valt. In de onderzeeër wordt de invloed
van Nicks verleden duidelijk waardoor Evy zich langzaam begint
te realiseren dat haar vrijheid een illusie is.
Hoofdrolspelers Gaite Jansen en Michael Muller hebben
zich de gebarentaal eigen gemaakt met behulp van een
gebarentaaldocent, een tolk en een aantal jonge dove coaches.
Regie: Joost van Ginkel

Intouchables

Vr. 15 juni 19.30 za. 16 juni 21.15 uur zo. 17 juni 15.00 uur zo.
17 juni 20.30 uur ma. 18 juni 19.15 uur di. 19 juni 14.00 uur di.
19 juni 19.30 uur wo. 20 juni 20.00 uur

Omar m’a Tuer

Vr. 8 juni 14.00 uur vr. 8 juni 19.30 uur zo. 10 juni 15.00 uur zo.
10 juni 20.45 uur ma. 11 juni 21.45 uur di. 12 juni 19.30 uur
Op feiten gebaseerd rechtbankdrama over de Marokkaanse
tuinman Omar Raddad, die in 1994 veroordeeld werd voor de
moord op zijn werkgeefster
In 1994 wordt de Marokkaanse tuinman Omar Raddad in
Marseille veroordeeld voor achttien jaar gevangenisstraf
vanwege de moord op een welgestelde weduwe, die zijn
werkgeefster was. Zij werd dood gevonden in de kelder van
haar villa. Op de muur stond de grammaticaal incorrecte zin
‘Omar heeft mij vermoorden’ geschreven met haar eigen
bloed, waardoor Omar als hoofdverdachte werd aangewezen.
Tijdens de berechtiging wijzen meerdere elementen erop dat
het onderzoek naar de moord niet juist is uitgevoerd. Een
journalist, overtuigd van Omars onschuld, gaat op onderzoek
uit naar een van de meest schokkende rechterlijke dwalingen
van de afgelopen twintig jaar.
Regie: Roschdy Zem

170 Hz

Vr. 15 juni 14.00 uur vr. 15 juni 21.45 za. 16 juni 19.30 uur zo.
17 juni 18.30 uur ma. 18 juni 21.30 uur di. 19 juni 21.45 uur

Intouchables
De “filmhuisfilm”-hit van 2012, niet alleen in Nederland, in
Frankrijk heeft Intouchables, na Titanic en Bienvenue chez les
Ch’tis, de meeste bioscoopbezoekers ooit getrokken, in België
zagen al 800.000 mensen de film en in Duitsland staat de teller
al op 4 miljoen.
Miljonair Philippe is aan een rolstoel gekluisterd. In hartje
Parijs woont hij in een kast van een huis. Driss woont daar ver
vandaan, in een van de grimmige voorsteden. Verdient de jonge
Senegalees zijn geld niet met schimmige zaakjes, dan trekt hij
wel een uitkering. Maar wie bijstand wil, moet solliciteren.
Plotseling zit Driss met een echte baan opgescheept, als
persoonlijke verzorger van Philippe. Met zijn tomeloze energie
zet hij Philippe’s stijve huishouden binnen de kortste keren op
z’n kop. Maar ook Driss’ leven zal nooit meer hetzelfde zijn.
Regie: Olivier Nakache, Eric Toledano

Wuthering Heights

170 Hz

38 Filmhuis

Do. 21 juni 19.15 uur vr. 22 juni 14.00 vr. 22 juni 20.00 uur za.
23 juni 21.30 uur zo. 24 juni 18.30 uur ma. 25 juni 19.15 uur di.
26 juni 21.30 uur
De jonge Heathcliff wordt opgenomen in de familie Earnshaw.
Hij moet zich staande houden in een weerbarstige omgeving.
Heathcliff voelt zich sterk aangetrokken tot dochter Catherine,
die hem de mooie kanten van het ruige plattelandsleven toont.

Er groeit een stille, hevige verliefdheid tussen hen. Maar
Heathcliff blijft een buitenbeentje. Zelfs Catherine kan zich niet
aan hem overgeven. Als hij jaren later als welgestelde heer
terugkeert, probeert hij Catherine opnieuw voor zich te winnen.
Hun verboden liefde groeit uit tot een obsessie.
Regie: Andrea Arnold

La Vie d’une Autre

Do. 21 juni 21.45 uur za. 23 juni 19.30 uur zo. 24 juni 15.00 uur
zo 24 juni 21.00 uur ma. 25 juni 21.45 uur di. 26 juni 14.00 uur
di. 26 juni 19.30 uur

The Deep Blue Sea

Vr. 29 juni 19.30 uur za. 30 juni 21.45 uur zo. 1 juli 15.00 uur zo.
1 juli 21.00 uur di. 3 juli 14.00 uur di. 3 juli 19.30 uur
Drama over een getrouwde vrouw in het door WO II gelittekende
Londen van de jaren vijftig die breekt met haar passieloze
huwelijk en comfortabele upper middle class-leventje. De amour
fou voor een ex-RAF-gevechtspiloot die na de oorlog stuurloos
door de dagen feest, voert haar echter naar de afgrond.
Hester Collyer leidt een bevoorrecht leven als de vrouw van
rechter Sir William Collyer. Wanneer Hester halsoverkop verliefd
wordt op de jonge piloot Freddie, stort ze zich in een passionele
affaire en zet ze haar veilige leven op het spel.
Regie: Terence Davies

Mijn avonturen door V. Swchwrm

Zo. 24 juni 10.30 uur (biologisch filmontbijt) wo. 27 juni 14.00
uur zo. 1 juli 11.00 uur wo. 4 juli 14.00 uur

La Vie d’une Autre
Romantische komedie met Juliette Binoche als een 41-jarige
vrouw die aan geheugenverlies lijdt en haar grote liefde weer
terug probeert te winnen
De 41-jarige Marie wordt op een ochtend wakker en denkt dat
ze 26 is. Ze lijdt aan een bijzondere vorm van geheugenverlies
en is de laatste vijftien jaar van haar leven vergeten. Ze denkt
dat ze aan het begin staat van een prachtige romance, maar
deze loopt juist na vijftien jaar ten einde. Nu heeft Marie vier
dagen de tijd om de man van wie ze houdt weer verliefd op
haar te laten worden.
Regie: Sylvie Testud

Salmon Fishing in the Yemen

Do. 28 juni 20.00 uur vr. 29 juni 14.00 uur vr. 29 juni 21.30 uur
za. 30 juni 19.15 uur zo. 1 juli 18.30 uur ma. 2 juli 20.00 uur di.
3 juli 21.30 uur
Britse komedie over hoop, geloof, liefde... en vissen, waarin
Ewan McGregor zalm probeert te introduceren in de hooglanden
van Jemen
Alfred Jones, een in visserij gespecialiseerde overheidsweten
schapper, krijgt van een sympathieke Sjeik de ogenschijnlijk
onmogelijke taak om zalm te introduceren in de hooglanden van
Jemen. Met een kritische blik en lichte tegenzin begint Alfred
aan het project, aangemoedigd door de Sjeiks mooie assistente
Harriet, en de genadeloze woordvoerster van de Minister
President, die in het plan wel een goed positief verhaal ziet om
de laatste blunder van de regering te maskeren. Wanneer het
ambitieuze project tegen ieders verwachting in steeds concreter
vorm begint te krijgen, lijkt dit niet alleen Alfred zijn leven,
maar ook de Britse politieke relatie met het Midden Oosten te
kunnen veranderen.
Regie: Lasse Hallström

Mijn avonturen door V. Swchwrm
Nederlandse familiefilm waarin de negenjarige jongen V.
Swchwrm de stiekeme droom heeft om een groots schrijver
te worden
“Ik, V. Swchwrm, negen jaar, wil schrijver worden. Niet ‘zomaar’
een schrijver, maar een Schrijver van Ongewone Boeken. Boeken
Waar Mensen van Omvallen. Dat doe ik in het geheim, alleen
mijn grootvader weet het. Want als je zoiets hardop zegt, word
je het juist niet. Met mijn schrijfsels wil ik in de gunst raken van
niemand minder dan de Koningin, die qua leed toch wel wat
gewend is. Alleen de eerste zin, die alles zegt, die heb ik nog
niet gevonden.” Drama, Familiefilm, Nederlandstalig
Regie: Froukje Tan

Filmhuis Helmond
Frans-Joseph van Thielpark 6 Helmond
info + reserveringen : 0492-529009
www.filmhuis-helmond.nl
info@filmhuis-helmond.nl
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“Is verf voor het
onderhoud van
uw huis duur?”
Sigma

Sikkens

Wijzonol

Farrow & Ball

Brander

Histor

Flexa

Flamant

Verf is de bescherming van uw houtwerk buiten. In ons klimaat is uw huis om de zeven jaar aan een schilderbeurt toe.
Zeven jaar…tenminste, als u een goed professioneel product gebruikt. Voor het schilderen van een gemiddelde tweekapper is 8 liter verf
nodig. Dit kost totaal ongeveer € 395,- en gaat 7 jaar mee. Dat komt neer op € 56,- per jaar. Goedkopere producten hebben een veel
mindere duurzaamheid. Professionele verf van een goede kwaliteit verdient zich altijd terug. En wie wil er nu risico lopen voor
zijn – waarschijnlijk – grootste bezit. Driessen Verf levert uitsluitend topmerken verf voor een prima prijs.
Onze verfteams staan klaar om u te helpen met kleur- en verwerkingsadviezen.

Mierlosewe g 8 6, 5707AP H elmond, (0 492) 53 50 6 6
info @ driessenh elmond. nl, wmop
w w.driessenh
nl
3 j ni 2 dfelmond
1
24-5

Ik wil een baan
Een man komt op het
politiebureau en ziet een
aﬃche hangen met de
tekst:
"Moordenaar gezocht!"
Hij twijfelt even, maar
loopt dan naar de dienstdoende agent en zegt:
"Het is wel geen al te

beste baan, maar vooruit,
ik doe het!"

Administratiekantoor

Van de Water

“Met 15 jaar kennis en ervaring en met een vast uurtarief
kunnen wij U die broodnodige hulp geven die U nodig heeft”

Arcenlaan 22

5709 RA Helmond (Dierdonk)
Tel. 0492-556406 / GSM 06–13428098
Email: frankvandewater@chello.nl

www.administratiekantoorvandewater.nl

Maak kennis met de voetbalsport bij SC Helmondia
Maak als mini-pupil voordelig én leuk kennis met de
voetbalsport bij SC Helmondia
Eén van de verenigingen die actief zijn op Sportpark De Braak te
Helmond is voetbalvereniging Sportclub Helmondia. Voetballers
van alle leeftijden, beginnende bij kinderen die geboren zijn in
2007, beoefenen bij SC Helmondia de voetbalsport. Het eerste
elftal is dit seizoen kampioen geworden en gepromoveerd naar de
3e klasse, en alle standaardteams in de jeugd spelen minimaal in
de 1e klasse. Maar misschien nog het allerbelangrijkste is dat het
normen- en waardenbeleid bij Helmondia hoog in het vaandel
staat, om alle mogelijke voorwaarden te bieden om kinderen
in een veilige en verantwoorde omgeving te laten sporten.

Waar we hier echter vooral de aandacht op willen richten,
zijn de allerjongste voetballertjes. Sinds januari van dit jaar
is Helmondia namelijk gestart met het opzetten van het
zogenoemde mini-pupillenvoetbal. Dit zijn voetballertjes die,
uitgaande van het nieuwe seizoen, geboren zijn in 2007 en 2008.
Binnen Helmondia hebben deze mini-pupillen een prominente
plaats, mede omdat deze vereniging het belangrijk vindt dat
kinderen op deze jonge leeftijd al actief bezig zijn en leren om
samen met andere kinderen om te gaan. Onder andere de
voetbalsport leent zich hier uitermate voor.

de KNVB (de nationale voetbalbond) een extra impuls te geven.
Om de kennismaking met de voetbalsport optimaal te
stimuleren, heeft Helmondia er bewust voor gekozen om voor
voetballertjes die geboren zijn in 2007 en 2006, de jaarlijkse
contributie te beperken tot het minimale bedrag van slechts
€ 20,=. Hiermee zijn de spelertjes dan tevens lid van de KNVB.
Dus als je geboren bent in 2006 of 2007, en voor slechts € 20,=
per jaar kennis wilt maken met de voetbalsport bij SC Helmondia,
meld je dan zo snel mogelijk aan bij onze vereniging. Dan kun je
vanaf begin september ook lekker en fijn gaan voetballen, onder
verantwoorde begeleiding.
Aanmelden of vragen stellen voor meer informatie, kan via
de groepscoördinator van de mini-pupillen, Chris Meulendijk.
Deze is te bereiken via e-mailadres c.meulendijk@hetnet.nl
of telefoonnummer 0492-522297. Via hem zult u dan ook
het aanmeldingsformulier ontvangen om uw zoon of dochter
daadwerkelijk in te schrijven bij SC Helmondia.
Uiteraard zijn ook kinderen die voor 2007 geboren
zijn, van harte welkom om lid te worden bij SC
Helmondia. Kijk voor meer informatie op de website
van SC Helmondia via adres www.helmondia.nl .

Bij SC Helmondia kunnen deze kinderen, zowel jongens
als meisjes, wekelijks op woensdagmiddag een leuke en
leerzame training krijgen onder leiding van twee ervaren
jeugdvoetbaltrainers, te weten Gerry van Melis (bovendien oudspeler van Helmond-Sport) en Chris Meulendijk. De trainingen
zijn van 14.00 tot 15.00 uur. Naast deze trainingen zullen deze
spelertjes, als ze de beginselen van het voetbal een beetje onder
de knie hebben, ook zo nu en dan echte wedstrijdjes spelen
tegen leeftijdsgenootjes van andere verenigingen. Ook zullen
er tijdens het seizoen enkele leuke nevenactiviteiten worden
georganiseerd. Om het mini-pupillenvoetbal nog meer te
structureren, is Helmondia bezig om dit in samenwerking met

Hockeyclub Bakel jubileumkorting voor nieuwe leden
Hockey is een leuke sport voor jongens en meisjes en voor jong en
oud. Nederland is dan ook echt een hockeyland. Veel bewoners
van Dierdonk weten dit intussen ook en hebben de weg al
gevonden naar de kleinschalige club in het dichtbij gelegen Bakel.
Jubileumkorting voor nieuwe leden
Ben je al wat ouder? Heb je misschien eerder ook al gehockeyed?
Heb je weer hockeykriebels gekregen? Neem dan ook contact
met ons op (Astrid v/d Pol, 343784). Zij kan u informeren over
de plaatsingsmogelijkheden. We willen juist jongens in de
leeftijd tussen 7-16 jaar aanmoedigen om zich op te geven bij
de club. Nu is het moment daar om je aan te melden, omdat
de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen in volle gang
zijn. Bovendien kunnen nieuwe leden gebruik maken van € 35
jubileumkorting, omdat we ons 35-jarig jubileum vieren en dat
is toch mooi meegenomen.

Jongens D naar Oranje Zwart

Naast hockeyen worden er ook andere leuke dingen georganiseerd. Zo is het Jongens D-team onlangs te gast geweest bij een
wedstrijd van het eerste mannenteam van Oranje Zwart. Vergelijk
dat maar met het PSV van het hockey. Naast een mooie wedstrijd
zien was er natuurlijk ook ruimte om handtekeningen te scoren
van de spelers en tijdens de rust op het hoofdveld te spelen.
Een supermooie middag.

Meer informatie over het hockeyen in Bakel staat op de website
www.hockeyclubbakel.nl.
Het jongens D-team is te gast bij Oranje Zwart en scoort daar natuurlijk
een paar handtekeningen van de vele topspelers, die daar rond lopen
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Al 25 jaar gezellig badminton in Helmond

Dit jaar is het 25 jaar geleden dat de
Helmondse Badminton Club Phoenix,
kortgezegd HBC Phoenix, werd opgericht.
Niet dat er toen nog geen badmintonclubs
in Helmond bestonden maar in de wijken
Rijpelberg en Brouwhuis was er nog niets
en de andere clubs lagen verder weg in
het centrum of elders.
Hiernaast was het zo dat de toenmalige
badmintonverenigingen erg competitief
waren ingesteld en de oprichters van
HBC Phoenix meer op zoek waren naar
gezelligheid en recreatief badminton. De
naam Phoenix slaat op de vogel die uit de
as herrees en precies zo herrees 25 jaar
geleden op 1 mei 1987 deze gezellige club
in het Helmondse. Inmiddels heeft HBC
Phoenix door de jaren heen haar plekje
in de Helmondse badmintoncompetitie
gevestigd, echter, het recreatieve en het
gezellige viert nog steeds de boventoon.
Cees van Bragt en Pieter Franssen zijn
HBC PHoenix gestart in de VeKa sporthal
in Brouwhuis, op de rand van de wijk

Rijpelberg. In wijkhuis De Brem is destijds
de oprichtingsvergadering georganiseerd.
In al die jaren is veel gebeurd, veel gedaan
en zijn diverse bestuursleden gekomen en
gegaan. Enkele jaren geleden nog heeft,
zeer spijtig, een van de oprichters (Cees
van Bragt) de strijd verloren tegen een
ernstige ziekte. Hij wordt tot en met de
dag van vandaag nog steeds gemist.
De club staat echter nog fier overeind
en mag nog steeds genieten van een
bloeiende jeugd afdeling en een fanatieke
groep senioren. Met deze groepen en met
oud leden willen we dit jaar het 25 jarig
jubileum vieren. Voor de jeugd wordt een
geweldig leuke verassing georganiseerd
op 2 juni. Diegene die meegaan zullen er
geen spijt van krijgen.

Op 9 juni a.s. wordt een feestavond voor
de senioren georganiseerd. Eentje zoals
we gewend zijn in Phoenix-style. Op deze
avond is er ook een voetbalwedstrijd
maar dit mag de pret niet drukken. We
zijn voorzien van een groot scherm met
beamer waar iedere gast de wedstrijd
goed op kan volgen. De consumpties zijn
op deze feestavond niet gratis maar het
eten tijdens de wedstrijd en later op de
avond wordt wel door Phoenix verzorgd
(is dus wel gratis). Na de voetbalwedstrijd
gaat het feest beginnen vergezeld van
een steengoede DJ en deze zal niet meer
“gestoord” worden door plechtigheden.
Later op de avond is er weer een lekker
buffet en nog meer feest. Het feest wordt
gehouden in de VeKa sporthal op 9 juni
en begint om 17:00 voor de voetbal
liefhebbers en rond 21:00 voor de gasten
die minder in voetbal zijn geïnteresseerd.
Alle huidige senior leden en oudere
junior leden (onder begeleiding) zijn
uitgenodigd. Tevens zijn ook alle oud
jeugdleden en oud seniorleden van
harte welkom, uiteraard ook bij de
voetbalwedstrijd als je hier van mee wilt
genieten!
Wil je komen, meld je dan aan op het email
adres info@hbcphoenix.nl en geef a.u.b.
aan of je met of zonder partner komt
en of je wel/niet bij de voetbalwedstrijd
aanwezig bent. Dit i.v.m. de reserveringen
voor de catering.
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Annatheater Jubileumvoorstelling “Assepoester”
Dit jaar bestaat Jeugdtheaterschool Annatheater vijf jaar. Dit
wordt gevierd met een toneelvoorstelling met zang en dans.
De leerlingen van de productiegroep nemen de hoofdrollen
voor hun rekening. Zij worden hierbij ondersteund door de
leerlingen van de verschillende lesgroepen. 60 kinderen en
jongeren spelen mee aan deze wervelende toneelproductie.

sprookjesfiguur, maar een meid die zichzelf beschermt door te
dromen over een prins die haar zal meenemen. Geen dromerige
dromen, maar dromen vol kracht! Ze weet dat op een dag alles
goed zal komen. Assepoester gaat af op wat haar hart haar
ingeeft. Dromen geeft haar de innerlijke kracht die zorgt voor
vertrouwen en maakt dat zij zich niet bij haar lot neerlegt.

Iedereen kent het sprookje “Assepoester”. In het Annatheater
pakken we het natuurlijk net even anders aan. Assepoester is
véél te lief, vindt de goede fee. Ze moet eens leren om voor
zichzelf op te komen en zich niet zo op haar kop te laten zien
door haar stiefmoeder en stiefzussen. Die zijn namelijk zo intens
gemeen!
In onze voorstelling is Assepoester geen meelijwekkend

Speeldata: zaterdag 9, zondag 10, woensdag 13, vrijdag 15
en zondag 17 juni, aanvang zaterdag en woensdag: 19.00 uur,
zondag: 14.00 uur, entree: € 7,50, voor iedereen vanaf 6 jaar
Kaartjes reserveren: reserveren@annatheater.nl, ( 06 28104333
Het Annatheater is gelegen aan de Engelseweg ter hoogte van
het NS-station. Meer weten? Kijk op: www.annatheater.nl .

Lid worden van de wijkvereniging?
Met dit formulier kunt u lid worden van de wijkvereniging.
o
o
o

Ik wens lid te worden van Wijkvereniging Dierdonk
Ik wil meedoen als vrijwilliger bij activiteit ...................................
Ik mag gebeld worden als er assistentie nodig is

Familienaam:
Adres:
Postcode:
Tel.: 0492 Gezinssamenstelling

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

voorletters roepnaam geboortedatum m/v achternaam

Ik wil wel / geen vermelding in de Gazet (doorhalen wat niet gewenst is)
Datum: ............................ Handtekening: ......................................................
De contributie bedraagt € 13,50,= per gezin resp. € 6,75 voor een alleenwonende per
jaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. De contributie wordt
bij aanmelding per 3 maanden berekend naar rato resterende verenigingsjaar.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgiro.
Opzegging 4 weken voor einde verenigingsjaar.
Inleveradres: ledenadministratie: Zevenstersingel 9 5709PM Helmond

Cultuur 43

Weet ú het al?

Bakel heeft
het allemaal!
Maak kennis met de ondernemers in Bakel en weet dat
klantvriendelijkheid en service bij hen hoog in het vaandel staan!

Frontline en
Fiprodog / cat
Druppels tegen vlooien en teken

Johan Habraken - Bakel

Extra voordeel
scoren?
Meld u nu aan via

www.c1000.nl/
actiemail

VoorjaarsaanbieDing
tegen inleVering Van Deze aDVertentie

20% korting
Dierenspeciaalzaak koenings

Dorpsstraat 34 bakel tel 0492 345181

van de Poelstraat 1
5761 BW Bakel
0492-344291
www.2byoux.nl

Bakel

De Nieuwen Hof Groente & Fruit
Voor al uw groente, fruit, salades
en maaltijden uit eigen keuken.
Van de Poelstraat 10 A
5761 BW BAKEL
T: 0492-341331, F: 0492-340342
E: denieuwenhofgroenteenfruit@
kpnmail.nl

Wij bieden u een uitgebreide
collectie in de maten 36 t/m 48

Behandelingen:gelaat, ipl,
microdermabrasie, hand/voet,
therapeutische en hotstone
massage.
Merken: Etre Belle, OPI,
Movie, Energetix, FM parfum.
Myranda Totaal Cosmetiek
Muziekhofje 27 Bakel
0492-849817
www.myrandatotaalcosmetiek.nl

Bloemsierkunst en woondecoratie Bart van Well

B oemsie
kunst n woondeco in
a het
e Ba maken
t van
Wij
zijn gespecialiseerd
p
a
van rouw-en
an obruidsbloemwerk
w en b uidsbl emw

DEVOORJAARSCOLLECTIE
NIEUWE VOORJAARS OLLECT
DE NIEUWE
I
I
IN
RIVIERA MAISON IS BINNEN

4
4
4
4
4

Audio/video
Witgoed
Telefonie
Reparaties
Satelietontvangst

v.d. Poelstraat 17 • 5761 BW Bakel • 0492-341280

Van de Poelstraat 3 • 5761 BW Bakel
T 0492 57 40 14 • F 0492 57 40 07
I www.bloemsierkunstvanwell.nl

Voor een goed en gezond advies
voor groot en klein,

Drogisterij KantersHabraken

1500 m2 slapen

Uw mobiliteit is onze zorg!
Bolle Akker 13
5761 RW Bakel
0492-340765

Scheiweg 9
5421 XL Gemert
0492-341006

www.automertens.nl

Schoolstraat 6
5761 BV Bakel
www.drogisterijkanters.nl

De Brakken 1, Bakel
Vanuit Helmond na de kerk, 2e straat links, 1e straat links!
tel. (0492) 386262 (maandags gesloten)
www.slaapcenterbevers.nl
info@slaapcenterbevers.nl

De Nieuwen Hof Groente & Fruit

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

Van de Poelstraat 10 A
5761 BW BAKEL

DIERENSPECIAALZAAK

T: 0492-341331, F: 0492-340342
E: denieuwenhofgroenteenfruit@kpnmail.nl

KOENINGS
DORPSSTRAAT 34
BAKEL

VOOR AL UW HUISDIEREN

ORANJE AKTIE – ORANJE AKTIE

VAN TIEL

MEDIO 2012 2 X ZO GROOT

Bij een besteding vanaf  10,00 in onze winkel
maakt u kans op een THUIS- of UIT-shirt van het
Nederlands Elftal of een oranje lederen voetbal.
Op zaterdag 9 juni 2012 worden de prijswinnaars bekend
gemaakt.

Tot ziens in Bakel!

Twee weken vol fantastische BSO activiteiten
Twee weken vol fantastische activiteiten
voor kinderen buitenschoolse opvang!
Gemiddeld 25 kinderen per dag hebben
deelgenomen aan de vakantie activiteiten
voor alle kinderen van de buitenschoolse
opvang (BSO) van Spring in Helmond Noord,
Helmond Oost en Dierdonk. De activiteiten
vonden zoals in alle schoolvakanties plaats op
BSO Beestenbende. De kinderen kunnen hier
van 7.30 uur tot 18.30 uur deelnemen aan de
activiteiten en naar hartelust vrij spelen in de
groepsruimte of op het grote buitenterrein.
In de meivakantie stonden alle activiteiten in
het teken van het thema “Middeleeuwen”.
We hebben een aantal leuke, leerzame
uitstapjes gemaakt, maar ook op de locatie
zijn veel activiteiten gedaan. Er is een fort
getimmerd, een riddertournooi gehouden,
broodgebakken boven een kampvuur, kleding
gemaakt, een quiz en een speurtocht over de
middeleeuwen, een lekkere bourgondische
lunch enz. Hier onder een kort verslag:
Prehistorische dorp
We zijn gezellig met zijn allen met de bus
naar het prehistorische dorp gegaan. De
kinderen kregen ieder een eigen tasje met
brood, koekjes en drinken. Het was spannend
en erg leuk om met zo’n grote bus mee te
mogen. Toen we bij het prehistorisch dorp
aankwamen hebben we eerst gezellig met
zijn allen geluncht. Daarna mochten we naar
binnen en werden we begeleid door onze
“middeleeuwse” gids Jacob. Hij vertelde eerst
over de prehistorische tijd en we hebben
uitleg gekregen over het maken van zwaarden
(van een heuse smit), we hebben gezien hoe
er vroeger garen werd gesponnen, en we
hebben een winkeltje gezien waar vroeger
aardewerken potten werden gemaakt en
verkocht. Daarna mochten de kinderen in
groepjes een activiteit gaan doen met een
begeleider van de bso. Ze konden: kaarsen
maken, armbanden maken, wafels bakken,
en houthakken ( alleen voor de oudsten).De
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kinderen waren superenthousiast en hebben
ervaren welke vaardigheden mensen in de
middeleeuwen allemaal gebruikten. Nadat
we de activiteiten afgesloten hadden gingen
we weer met de bus naar huis, de kinderen
waren moe maar hadden het heel leuk gehad.
Boerenbond museum
Ook zijn we met de kinderen naar het boeren
bond museum in Gemert geweest. Hier zijn
we met de taxibusje heengegaan. Toen we
daar aankwamen zijn we eerst bij alle dieren
gaan kijken, we mochten ze allemaal knuffelen
en aaien. Er waren: cavia’s, paarden, kippen,
ezels, konijnen. De kinderen vonden het
knuffelen met de dieren fantastisch. Daarna
zijn we rond gaan lopen. Er was een kleine
speeltuin met allemaal oude speeltoestellen,
waar de kinderen volop plezier hadden.
Daarna mochten de kinderen die wilden nog
een mand vlechten. Om vier uur werden we
weer opgehaald, de kinderen vonden het
jammer dat we moesten gaan.
Brood bakken/marshmellows boven het
kampvuur
Op Beestenbende hebben we lekker brood
gebakken en marshmellows gemaakt. Pieter
had voor ons allemaal een mooi kampvuur
gemaakt, zodat alles goed kon bakken. De
kinderen mochten kiezen of ze brood of
marshmellows wilden gaan maken. Een aantal
kinderen wilden brood maar veel kinderen
wilden marsmellows. Wat hebben ze gesmuld!
Vooral de Marshmelows waren favoriet, ze
konden er niet van af blijven! Het broodbakken
duurde voor de jongere kinderen soms te lang,
maar er was altijd wel iemand van de leidsters
die even een aantal broodjes boven het vuur

wilde houden. Er werden ook verhalen verteld,
zoals over een opa die gaat trouwen.
Zwaarden/schilden maken
We hebben met de kinderen schilden en
zwaarden gemaakt. Deze mochten ze naar
eigen ontwerp/wapen verven. De kinderen
hebben allemaal iets gemaakt. Er zijn ook
kinderen die hem mee naar huis genomen
hebben. Een kind zou het schild aan zijn oom
geven die op die dag geridderd werd voor
Koninginnedag. Dat kwam dus goed uit.
‘s Middags konden de kinderen ook nog
kleding maken en verven. Later zijn de
schilden en zwaarden en kleding gebruikt bij
het riddertournooi.
De kinderen hebben deze weken veel geleerd
over de middeleeuwen, maar vooral ook
ervaren hoe het was om in die tijd te leven.
Op dit moment zijn we al weer volop bezig
om een uitdagend, spannend en gevarieerd
activiteitenprogramma te organiseren voor de
zomervakantie. Aan dit programma nemen de
kinderen deel van de BSO, die vakantieopvang
hebben bij Spring kinderopvang. Maar
ook kinderen die geen gebruik maken
van de reguliere BSO kunnen incidentele
vakantieopvang afnemen. Zij kunnen zich
op de BSO aanmelden voor een hele of
halve dag vakantieopvang. Ook voor deze
incidentele opvang hebben ouders recht op
kinderopvangtoeslag, waardoor soms opvang
al mogelijk is voor minder dan 2 euro per uur
(afhankelijk van uw inkomen).
Kijk voor meer informatie op onze website:
www.spring-kinderopvang.nl

Uitvoering dansproject Bereboot i.s.m. Dédé
niveau laten zien wat ze in de lessen
danceballet leren. verder organiseren we
in de zomervakantie logeerlessen, waarbij
je kan gaan slapen in de balletschool en
allerlei stijlen van dansen kan gaan leren.
Dé Dé Danceballet is een balletschool die
voor jong en oud toegankelijk is.

Na een aantal weken enthousiast, met
veel plezier en zeer fanatiek geoefend
te hebben, was het 17 april zover! De
dansuitvoering van de kinderen van De
Bereboot in samenwerking met Dé Dé
Danceballet. Met glitters op de wangen,
de haren allemaal in een stoere staart
en een professioneel ‘show’ kostuum
stonden de danseressen nerveus maar
met veel plezier voor een groot publiek
te dansen.
Wat waren wij samen met de ouders trots
op onze Bereboot kinderen, dat was wel
aan het applaus te horen! Het waren
erg leuke weken waarin we veel plezier
hebben gehad met elkaar.
Nu komt het volgende project er aan en
wel voor de kinderen van 4 tot 7 jaar.
Verdere informatie hierover volgt.
Dé Dé Danceballet is een balletschool
met meer dan 4000 leerlingen die lessen
volgen in Noord Brabant, Limburg en zelfs
in Amsterdam.
De balletschool bestaat al meer dan 36
jaar en gediplomeerde docentes geven
les aan leerlingen van 3 tot … jaar. Naast
danceballet wordt er ook les gegeven
in Dé Dé Classic en sinds enkele jaren
hebben ze ook een eigen ballet kledinglijn
met voor elke leeftijd leuke kleding en
hebbedingetjes.
D-Mission
Om de twee á drie jaar geven ze in allerlei
theaters en schouwburgen grote shows.
Dit jaar is DéDé erg betrokken met de
kankerbestrijding. Op 9 en 10 juni a.s.
nemen ze deel aan de Samenloop voor
Hoop. Dé Dé Danceballet verzorgt hier
dan ook vele optredens.
Op zondag 17 juni houden ze een
D-Mission in het IndoorSportcentrum
te Eindhoven. Ook dit evenement staat
in het teken van onderzoek naar kanker.
D-Mission is een les met meer dan 4000
leerlingen tegelijk die op hun eigen
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Computerhulp nodig?
Onze ICT experts van Experteam
helpen u graag weer op weg

Meer informatie op www.hetexperteam.nl of bel 0800 0471

FEEST TE VIEREN
www.apverhuur.nl
(JE)

** AANBIEDING / LAAGSTE PRIJS – GARANTIE: **

STAANTAFEL WIT, 85 CM.

€.

BARKRUK, INKLAPBAAR

€. 1,00
€. 20,00
€. 35,00

(PARTY-)TENTEN,

v.a.

ABRAHAM, SARAH, v.a.

3,00

-----------------------------------------------------------------------------------

www.apverhuur.nl ~ info@apverhuur.nl ~ Arcenlaan 22, Helmond ~ 0492-556531 ~ 06-13428098

Fysiotherapie
Helmond
•
•
•
•

Fysiotherapie
Manueeltherapie
Sportfysiotherapie
Orthopedische
Revalidatie
• Oedeemtherapie
• Dry Needling

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

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

www.ruyssenaars-vdbroek.nl

NIEUW GEOPEND SHOWTUIN BUITENVLOEREN
KEUZE UIT MEER DAN 100 BUITENVLOEREN !!!
Basalt , Hardsteen , Marmer, Keramisch , Travertin , Zandsteen , Leisteen ,
Graniet , Limestone , Kasseien , Composiet , Bamboe , Kunstgras , Veranda’s
MAAK GEBRUIK VAN ONZE EIGEN LEGSERVICE
EN PROFITEER VAN SCHERPE PRIJZEN !!!
John F. Kennedylaan
69b
5555 XC Valkenswaard
Tel. 040 7511639
( Indus. Schaapsloop)
de koffie staat klaar

Parochie H. Lambertus
Kennismaken: pater Simon Benjamin
Pater Simon Benjamin is als vaste priester werkzaam in onze
parochie en woont bij de Pauluskerk. Hij was voor de fusie
werkzaam in de parochie Brouwhuis-Rijpelberg.
Pater Simon Benjamin is geboren op 13 oktober 1973 in
Nangathur, India. Om precies te zijn in Zuid-India, Bisdom
Pondicherry. Pater Benjamin heeft drie zussen en twee broers.
Zijn ouders zijn overleden.
Wat heeft Pater Benjamin gedaan, voordat hij priester werd?
“Je kunt zeggen dat ik al vanaf mijn zesde jaar aan het studeren
ben. Eerst op de R.C. Middle School, daarna een soort MBO
opleiding, een pré universitaire school. Op mijn zeventiende
jaar ging ik het klooster in.
De Congregatie van de Heralds of Good News (verkondigers van
de blijde boodschap van Christus). Hier heb ik een studie gevolgd
van mijn zeventiende tot mijn achttiende jaar. Daarna heb ik in
drie jaar de studie filosofie en een universitaire bachelor studie
gevolgd. Normaliter staat hier zes jaar studie voor. Ik was toen
inmiddels 21 jaar, en ging twee jaar voor Master of Philosophy
studeren”.

U gaat binnenkort weer voor enkele weken naar India. Wordt
het dan lekker luieren voor u?
“Van echt luieren is geen sprake. Ik ga eerst 1 week mijn broers
en zussen bezoeken, dan besteed ik 1 week aan een project,
dan houd ik een week retraite en daarna bezoek ik de broeders
van de Congregatie. En dan, eindelijk, een weekje echt vakantie,
echt luieren dus”.
Wat houdt dat project in waar u het over heeft? “Het project
is het bouwen van een kerk op de plaats waar een oude kerk
heeft gestaan. Het project is nu halverwege, maar er moet nog
veel gedaan worden”.
Wat doet u zoal in parochie? “Behoudens huwelijken doe ik
eigenlijk alles. Uitvaarten, dopen, 1e Communievoorbereiding/
en vieringen, Vormsel voorbereiding, ziekenbezoek, zieken
zalving”.
Op dit moment werk ik met plezier in de parochie en heb het
goed naar mijn zin binnen het pastoraal team. Alleen God weet
hoe het er in de toekomst uit gaat zien. Ik blijf een eenvoudig
mens, met de wil om mensen te helpen”.

Op 8 juni 2004 kwam Pater Benjamin in Nederland aan, en per
1 oktober 2006 begon hij in de parochie Brouwhuis/Rijpelberg.
“Hoe bent u er eigenlijk toe gekomen om priester te worden?
“Ik heb veel inspiratie opgedaan van de priesters in de parochie
in India, maar ook van mijn vader,moeder, opa en oma. Het is
eigenlijk allemaal langzaam gegroeid”.
Was het voor u moeilijk om het warme India te verruilen voor
het koude kikkerlandje Nederland?
“Nee, helemaal niet. Ik zie het zo; vroeger werd er vanuit
Europa hulp naar India gestuurd om te komen helpen. Ik vond
het niet meer dan normaal om, vanwege het priestertekort in
Nederland, naar Nederland te gaan, om de Kerk en de mensen
te helpen. Maar ik zie mij niet als een missionaris”.

Eucharistievieringen in het weekend Parochie H.Lambertus:
H. Jozef, Tolpost		
zaterdag 18.30
			
zondag 9.30
H. Lambertus, Kerkstraat (Centrum)		
zondag 11.00
H. Paulus, Paulus Potterlaan (Noord)		
zondag 9.30
H. Edith Stein, Weg door de Rijpel (Rijpelberg) zondag 11.00
Weekdagen: Jozefkerk.
ma, wo, vr 19.00 en di, do 9.00
Pastoraal team:
pastoor drs. E.C. Seidel (477255
pastoorseidel@live.nl
pater S. Benjamin
(523421 simonbenja@yahoo.com
diaken drs. P.C.G. de Vries(476345 diaken@heiligelambertus.nl
diaken H.W. Dings
(522109

Bereikbaarheid:
Centraal parochiekantoor: Tolpost 1, 5701 HE Helmond.
(ingang onder de kerktoren Jozefkerk)
( 0492 – 522109 (werkdagen 9.30-12.30)
Wijkkantoor Helmond-Noord: Pauluskerk: Paulus Potterlaan 2,
5702 CW Helmond. ( 0492 ‑ 529654 (dinsdag 10-12 u.) Tot
en met maart.
Pastorieën:
Bakelsedijk 1, 5701 HA Helmond. ( 0492 ‑ 477255
Paulus Potterlaan 1, 5702 CV Helmond. ( 0492 ‑ 523421
E-mail: parochie@heiligelambertus.nl.
Website: www.heiligelambertus.nl
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Protestantse Gemeente Helmond
De hartslag van het leven
Deze regel uit gezang 426 uit het liedboek
is de titel geworden van een nieuwe visienota van de Protestantse Kerk Nederland. Deze nota wordt aangereikt om het
gesprek in de plaatselijke gemeente aan
te wakkeren over wat je bezielt en wat je
drijft in de kerk.

De Bethlehemkerk vindt u aan de
Sperwerstraat 2 te Helmond. Daar is
ook ‘t Trefpunt en de jeugdsoos. Ook het
kerkelijke bureau is hier gevestigd. Het
telefoonnummer is 539470. Elke zondag
om 10.00 uur heeft u gelegenheid om
in de kerk andere gemeenteleden te
ontmoeten.
Voor kinderen van 0 – 4 jaar is er
e en oppasdienst, terwijl er voor de
basisschoolleeftijd een kinderneven
dienst is.
In de wijken zijn enkele gemeenteleden
aanspreekpunt voor vragen en activiteiten.
Voor Dierdonk bestaat het wijkteam uit:
• Ds. Leo Oosterom, wijkpredikant
( 513076
Lavendelheide 14,
• Annemarie de Geus
Leeuwenborchweide 81 ( 510804
• Joke van der Vange
Arcenlaan 10
( 559372
• Cathy Erbrink
( 558281
Berkenheuveldreef 5
Kijk voor meer informatie op de site van
de Bethlehemkerk:
www.bethlehemkerk-helmond.nl
Overvliegdienst
Een aantal kinderen, die de basisschool
verlaten zullen van de kindernevendienst
naar de jongerenkerk overvliegen.
Op 24 juni om 10.00 uur zal daaraan extra
aandacht worden besteed.
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De ontmoetingsbijeenkomst van cluster
Zuidwest die op 18 april a.s. plaatsvond
in de Beth1ehemkerk was een goede
gelegenheid om daar met elkaar over in
gesprek te gaan. Er was volop gelegenheid om te vertellen wat je fijn of minder
fijn vindt in de kerk. Ook werd aandacht
besteed aan de vraag wat je wel of niet
mist als er geen kerk zou zijn is. En als we
vinden dat er een kerk moet zijn: wat vinden we dan belangrijk dat een kerk doet?
Tenslotte: Het gaat in dat lied over de
hartslag van het leven om veel meer dan
om de kerk. Wat is voor ons de hartslag
van het leven? Met andere woorden: wat
gaat door, als een heleboel ophoudt? Wat
gaat verder, als veel dingen stoppen?
Waar zit de kern van jouw leven in?
Voor de pauze hielden we ons met deze
vragen bezig. Daarna was het vooral elkaar ontmoeten.
Kerk in Actie - Een thuis, voor de veran
dering.
Stel je voor, dat je als kind je elke dag afvraagt of er wel eten op tafel komt. Of stel
je voor dat je vader regelmatig zijn woede
op jou afreageert. Je zou waarschijnlijk
de straat op gaan. Op zoek naar eten. Op
zoek naar een beter leven. Veel kinderen
in de hoofdstad van Uganda doen dit ook.
Maar wat voor goeds brengt een leven op
straat? De Ugandese organisatie KAYDA
vangt deze thuisloze kinderen op. Ze
kunnen bij KAYDA slapen, krijgen te eten
en gaan naar school. En dit alles in een
liefdevolle omgeving, ineens is hun leven
niet meer kansloos, maar vol nieuwe mogelijkheden.

In de kerk zijn veel vrijwilligers actief
Vrijwilliger zijn …. is vrijwillig
Maar niet vrijblijvend
Is verbonden
Maar niet gebonden
Is onbetaalbaar
Maar niet te koop
Is positief denken
Is positief doen
Met als enig doel
Voor jezelf en voor die ander
Te krijgen een goed gevoel
De kerk zorgt voor verandering in Cuba.
Wat kan een kerk betekenen in een land
als Cuba? Heel veel!
Dat bewijst de kerkelijke organisatie CCRD.
CCRD helpt kerken om bijvoorbeeld een
tafeltje dekje project op te zetten voor ouderen. Ook worden voorgangers getraind
om gevangenen te bezoeken en pastoraal
bij te staan. In het arme Cuba is het leven
voor veel mensen zwaar. Maar het is extra moeilijk, als je dan ook nog eens ziek,
gehandicapt of oud bent. CCRD laat zien
dat de kerk voor verandering kan zorgen.
Door juist oog te hebben voor deze mensen en pastorale zorg en praktische hulp
te bieden.

Het hele jaar door verzekerd
op vakantie!
Gaat u vaker dan één keer per jaar op vakantie? Of gaat u wel eens een weekendje weg? Maakt u dagtrips
naar het buitenland? Dan is het vaak goedkoper om een Doorlopende Reisverzekering af te sluiten in
plaats van meerdere keren een Kortlopende Reisverzekering. Kijk op www.rabobank.nl/helmond of bel
(0492) 594 594 en sluit de verzekering af. U bent dan het hele jaar door verzekerd. En u kunt altijd
onbezorgd op vakantie.

Altijd onbezorgd op vakantie.
Dat is het idee.
Rabobank. Een bank met ideeën.

www.rabobank.nl/helmond
(0492) 594 594
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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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Duidelijkheid en zekerheid!
De overheid heeft onlangs besloten de overdrachtsbelasting te handhaven op 2% wat uiteraard goed nieuws is
voor de kopers. Verder is er duidelijkheid omtrent het behoud van aftrek hypotheekrente: deze blijft voor iedereen van toepassing echter dient u bij nieuwe hypotheken na 1 januari 2013 af te gaan lossen! Wij merken nu al
concreet dat deze maatregelen een positief effect hebben op de woningmarkt; ook in Dierdonk! Wij verwachten
dan ook dat deze lijn zich voortzet.
Middels deze column willen wij ook uw aandacht vragen voor het volgende: tot 1 juli a.s. loopt onze ludieke
EK-aktie! Elke koper en verkoper van ons kantoor maakt kans op een geheel verzorgde BBQ-avond voor 18
personen en elke klant die een woning uit ons bestand komt bekijken ontvangt een leuk EK-pakket bestaande
uit Oranje-gadgets! Voor meer informatie hierover verwijs ik u graag naar onze internetsite: www.woonplezier.nl.
Zo ziet u maar weer; wij doen alles om met uw woning op te vallen!

Alwin Greefkes, Makelaar

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

