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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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Mooi weer
Als ik dit voorwoord schrijf is het uitzonderlijk mooi weer in Nederland. Helaas
hebben we dat deze zomer ook wel eens
anders gezien. Wat het weer betreft is het
natuurlijk typisch Nederlands, lekker wisselvallig en voorzien van extremen. Nu de
zon zo fel schijnt zijn we de regendruppels
snel genoeg weer vergeten en verzanden
we weer in de klaagzang van de warme
temperatuur. Het is ook nooit goed… Het
mooie weer maakt het voor de redactie
extra lastig om de Gazet samen te stellen,
ook wij liggen liever aan het water of genieten op een andere manier van de zon.
Gelukkig bestaat de redactie aan allemaal
plichtsgetrouwe Dierdonkers waardoor er
ook deze keer weer een mooie Gazet bij
u op de mat ligt.
Aan alle goede dingen komt helaas een
eind, dus ook deze vakantie is weer voorbij en we hebben het weer druk genoeg
met het samenstellen van uw Gazet. De
mailbox zat weer lekker vol en er is meer
dan genoeg te melden. Helaas raken ook
wij wel eens een mailtje “kwijt” op de
digitale snelweg waardoor deze Gazet
het met iets minder informatie moet
doen over KID, onze eigen Dierdonkse
kunstroute. Volgende maand komt er een
uitgebreid artikel over KID maar noteer 7
oktober alvast in uw agenda!
Kijk nu eens naar de voorpagina. Deze
meneer, Charly Luske, speelt vaak mooi

weer maar komt dit ook doen op de Dierdonk dagen. Jawel, ook dit jaar heeft de
organisatie een heuse Nederlandse ster
aan kunnen trekken om dit Dierdonkse
evenement compleet te maken. Na Rochelle dus nu Charly Luske, bekend van
The Voice of Holland. Uiteraard kunt u
hierover meer lezen in deze Gazet.
Helaas dit keer geen stukje van onze eigen
Dierdonkse geheim agent. Wij vermoeden dat hij tijdens zijn onderzoekstochten
per ongeluk een verkeerde afslag heeft
genomen. Dat krijg je al snel met die
detectives. Erg jammer maar dit wordt
volgende maand weer ruimschoots goed
gemaakt.
Voorts is er zoals gewoonlijk weer genoeg
leesvoer om tijdens het mooie weer van
te genieten. Wat is er nu leuker om lekker achter in de tuin te genieten van een
glaasje lekker spul en het lezen van de
Gazet. Uiteraard gevolgd door een heerlijke BBQ.
Veel leesplezier.

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: Hans v. Rijt,
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. 12 en 26 sept.
RESTAFVAL:
Ma. 5 en 19 sept.
OPHALEN OUD PAPIER:
Ma. 12 en 26 sept. ten westen en
wo. 14 en 28 sept. 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. 7 – Editie Juli/Aug. 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: 11 september
Volgende verschijningsdatum rond:

27 september.
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BOUWBEDRIJF

MarkJonkers

VERBOUW-NIEUWBOUW-ONDERHOUD
Bouwbedrijf Mark Jonkers B.V.
Middachtendreef 26
5709 RW Helmond
0492-347464
06-21954954
info@bouwbedrijfmarkjonkers.nl
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Konings

voor Verf en Behang

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

Schoonheidssalon AVANCE
Femke Schmitz
Twickeldreef 16
5709 RD Helmond
06-15904113

E-mail:

info@salon-avance.nl

Alleen op afspraak
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UW SPECIALIST IN:

VERWARMING EN COMPLETE BADKAMERS

9 SEPT 2012
© 2012 www.2atwork com

Telefoon:

MET O.A.

MINI VOETBALTOURNOOI
URBAN STREET GOLF
FEESTAVOND MET CHARLY LUSKE
HARDLOOPWEDSTRIJD
VOLLEYBALTOURNOOI

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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b
D
V o
bj t

o
l
m

r l
t m

C

R

d t

S o

i
t

m

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

Tweede Kamerverkiezingen 2012
Na de val van het kabinet Rutte is
bekendgemaakt dat de Tweede
Kamerverkiezingen op 12 sep
tember 2012 zullen plaatsvinden.
Deze dag is op dit moment bijna
genaderd. Na een lange zomer met
sportevenementen als het EK en de
Olympische Spelen, waarvan we
overigens allemaal hebben kunnen
genieten, zal de politiek weer de
nodige aandacht vragen. Aan deze
Kamerverkiezingen doen zoals
gebruikelijk de grotere partijen
mee zoals VVD, PVDA, CDA, PVV,
SP en D’66. Ook zullen een aantal (relatief) nieuwe partijen
deelnemen zoals de Piratenpartij en de partij MenS. Inmiddels zijn
de kandidatenlijsten bekendgemaakt en zijn de partijprogramma’s
opgesteld. Op basis van deze partijprogramma’s zijn ook de stemen kieswijzers ingevuld en is het mogelijk om via een paar klikken
op de muis te ontdekken welke partij het beste bij jou past.

(Social) Media:

Het is een haat-liefde verhouding:
politici en (social) media. In aug
ustus kwam onze burgemeester
zelfs in het landelijke nieuws
vanwege een (onhandige) actie op
zijn facebookpagina.

Voor politici is twitteren en het
plaatsen van berichtjes op bv
facebook een mooie manier om
de herkenbaarheid te vergroten,
de drijfveren te delen en politiek
handelen bekend te maken en te
verklaren. Natuurlijk proberen we
hiermee de sympathie van de kiezers te winnen. Ook het schrijven
van columns zoals deze bv en op de Weblog van Helmond kunnen
daaraan bijdragen.
Politici maken zich er mee (her)kenbaar maar ook kwetsbaar! Dat
zal Fons Jacobs beamen.
Collega’s, stadsgenoten, anonieme reaguurders (zij die zure,
vinnige en soms zelfs beledigende en bedreigende reacties
plaatsen via internet) … ze vallen zomaar over je heen!
Je kunt in de ogen van inwoners van je stad, je kiezers, maar ook die
van je collega’s al snel een verkeerde opmerking maken of iets niet
goed doen. Wethouders die te positief (!) twitteren, raadsleden
die politieke standpunten innemen in columns (!), of te weinig
politieke standpunten innemen in columns, collegeleden die iets
verkondigen dat niet door het college en/of de raad wordt gedeeld,
raadsleden die iets aankaarten dat in hun partij niet lekker valt…
En dan natuurlijk de standpunten die door tegenstanders

De resultaten zoals opgenomen in de peilingen van onder andere
Maurice de Hond en de Politieke Barometer fluctueren op dit
moment nog wat, maar de grote verschuivingen zullen mogelijk
nog optreden nadat de debatten voor zowel RTL als het NOS
hebben plaatsgevonden. De zogenaamde zwevende kiezer zal
mede op basis van deze debatten uiteindelijk zijn keuze maken.
Ook in Dierdonk is het weer mogelijk om in Wijkcentrum Parkzicht
een stem uit te brengen. Indien het stemmen in een andere
gemeente gemakkelijker is, dan kan een kiezerspas worden
aangevraagd. Het is immers jammer om de stem voor deze
Tweede Kamerverkiezingen verloren te laten gaan.
Met vriendelijke groet,
Gaby van den Waardenburg

veroordeeld worden. Het kan allemaal tot onverwacht grote
commotie leiden. De schade is vaak groter dan alleen voor
de verkeerd handelende of zich uitsprekende persoon. De
partij, de raad, het college, de stad… al gauw strekt zich de
schade uit. Daarom is een cursus ‘omgaan met (social) media’
voor politici zeker geen weggegooid geld! Zelf nadenken blijft
belangrijk; de voorbeeldfunctie niet uit het oog verliezen.
Volksvertegenwoordiger ben je 24 uur per dag, 7 dagen in de
week, net zoals je 24 uur per dag vader of moeder bent. Dat kun
je niet even af- of wegleggen ook al doe je vele uren van de week
iets geheel anders. Raadsleden, wethouders en burgemeesters
moeten steeds hun woorden en daden wegen als op een
goudschaaltje, zelfs in “privé” omstandigheden. En natuurlijk
uitermate voorzichtig zijn bij het versturen van mailtjes wie de
ontvangers zijn!
Politici mogen zich door negatieve reacties, zeker die van anoniem
makkelijk spuiende reaguurders, niet laten afschrikken. Maar
nadenken over de impact van je doen en laten is iets dat aan je
gebakken moet zitten. Volksvertegenwoordigers moeten mensen
blijven van vlees en bloed, mogen een mening uiten, moeten
herkenbaar blijven maar moeten bovenal benaderbaar zijn voor
hen die ze vertegenwoordigen.
Vandaar dat ik altijd mijn huis-, e-mail- en twitteradres en
telefoonnummers vermeld. Want of u mij nou een compliment
wilt geven, me ergens op wilt wijzen, mijn hulp zoekt of me uw
boosheid wilt tonen.. ik wil graag met u in gesprek!
Mirjam van der Pijl,
tel: 770129 / 0648321563
Email: mirjamvanderpijl@gmail.com

twitter: @MirjamvdPijl

Politiek
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Schoolstraat 25
5761 BV Bakel
Telefoon 0492-343878

We genieten nog even
van de zomer met onze
september aanbiedingen!






Hachee kant en klaar
heerlijk bij de rode kool of bij de friet
Normaal € 7,45 per 500 gram
nu voor

€ 4,95

Schnitzels /alle varianten
Normaal € 14,90 per kilo,
deze maand voor

€ 9,90

Onze heerlijke gekookte achterham
Van € 2,39 per 100 gram
deze maand voor

€ 1,75

G

TIS

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

HENK HUIJSMAN
O P T I E K

Optiek
mode
op z’n
best
Oogmeting
+
Reparaties
GRATIS

Voor BRILLEN en CONTACTLENZEN
o
r
d
10
0
Geopend: dinsdag t/m zaterdag

Uitgebreide Collectie Feestartikelen:
Abraham, Sarah, Geboorte, Ballonnen,
Hollywood, Hawaï, Disco, Etc..

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

Leeuwenborchweide 5
5709 SB Helmond
GSM 06-28235720

Alleen voor vakwerk

Rob Jacobs

tuinaanleg

www.robjacobstuinaanleg.nl

Tel.+31 (0)6 215 62 647

MoetNiks mededelingen.
Jeu de Boules

Tot en met 3 oktober wordt er elke woensdag van tien tot twaalf
uur “jeu de boules” gespeeld op de banen boven bij Parkzicht.
Rond elf uur is er een koffiepauze.

Fietsen

Op dinsdag 4 september is er een fietstocht van ongeveer 25
km. in de omgeving van Dierdonk. Vertrek om tien uur bij Albert
Heijn.

Bezoek aan museum “KLOK & Peel” te Asten

Dinsdag 25 september bezoeken we het geheel vernieuwde en
onlangs door Koningin Beatrix geopende Nationaal Klok & Peel
Museum te Asten. We rijden op eigen gelegenheid naar Asten,
samenkomst om 13:45 bij het Museum, Ostadestraat 23 te
Asten. Een gids van het museum zal ons rondleiden van 14:00
tot 15:00 uur. Dan is er een kopje koffie met iets lekkers. Vanaf
15:30 tot 16:30 uur is er vrije bezichtiging.
De kosten voor het museumbezoek met koffie en iets lekkers
zijn € 7,00, heeft U een Museum Jaarkaart, dan betaalt U
slechts € 1,00.

Aanmelden en betalen vóór 20 september (envelop voorzien
van geld, naam en telefoonnummer) bij Jeanne de Jong. 
512516, Rhulenhofweide 10.
Kijk even op internet of in de vorige Gazet wat er in het Museum
allemaal te zien is.
Wij verwachten dat er veel mensen met ons meegaan om te
genieten van dit mooie streekmuseum.

Koersbal

Vanaf woensdag 10 oktober wordt er weer koersbal gespeeld
in Parkzicht. Aanvang 10:00 uur.

Computercursussen

Ook dit najaar start Carel van der Zanden weer met
Computercursussen en inloopochtenden. Lees zijn artikel in
deze Gazet, geef je op en krijg de geheimen van Uw Computer
onder de knie.

Foto

Deze foto is van de dagfietstocht van 26 juni, het was super
fietsweer. Volgend jaar bestellen we hetzelfde weer !!

Verenigingsnieuws
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Gratis consumptiebonnen
De feestavond tijdens de Dierdonk
Dagen 2012 vindt plaats op zaterdag 8
Lid worden van de wijkvereniging?
september. Net als vorig jaar treedt,
Met dit formulier kunt u lid worden van de wijkvereniging.

mede door de financiële steun van de
OSD, een grote artiest op. Deze keer is
dat Charly Luske.

o
o
o

De kaartjes voor deze geweldige
feestavond kosten € 7,50. Ze zijn te koop
bij Albert Heijn Dierdonk. De consumpties
kosten die avond € 1,50 maar er zijn ook
gratis consumptiebonnen beschikbaar.  

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

Bent u lid van de wijkvereniging dan
kunt u namelijk in de tent 2 gratis
consumptiebonnen ophalen. Per gezin
geldt een maximum van 4 gratis bonnen.
Het is zelfs mogelijk om ’s avonds lid
te worden van de wijkvereniging. Het
lidmaatschap kost € 13,50 per gezin per
jaar. U ‘verdient’ dan direct € 6,00 terug.
Tot ziens op 8 september.

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

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

Afscheid organisatie kinderdisco
Op 22 juni j.l was alweer de laatste
kinderdisco van seizoen 2011/2012.
Toen hebben we ook afscheid genomen
van drie enthousiaste vrijwilligers die de

kinderdisco’s enkele jaren met veel plezier
hebben georganiseerd.  Spijtig, maar ook
begrijpelijk als je eigen kinderen beginnen
aan het voortgezet onderwijs.

Op deze plek bedanken we nogmaals
Judith de Koning, Heidi Swinkels en
Charles van Eemeren voor hun inzet.
Er zijn gelukkig weer drie nieuwe
vrijwilligers gevonden die de organisatie
van de kinderdisco willen voortzetten,
maar die waren al actief bij de disco,
dus zoeken we nog enthousiaste nieuwe
mensen die ervoor willen zorgen dat de
disco voor de basisschoolkinderen door
kan blijven gaan. Het kost absoluut niet
veel tijd en het is leuk om te doen. Je
wordt maximaal 3 tot 5 keer per seizoen
ingezet. Afhankelijk van het aantal
vrijwilligers.
Wie belangstelling heeft kan zich melden
bij de eerste disco van het nieuwe seizoen
in de feesttent op vrijdag 7 september a.s.  
Of draai een keertje mee om te kijken of
je het wat vind. Alle andere data van de
disco worden nog bekend gemaakt.
Johan Smit, Monique Aarts, Ingrid van
Loon , de nieuwe organisatoren.
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Voortuinenwedstrijd
U kiest de mooiste of leukste
voortuin van Dierdonk
Het is eenvoudig. Op zondag 9 september
a.s. hangen in de feesttent van de
Dierddonkdagen meer dan 50 foto’s van
voortuinen uit onze wijk.
Vanaf zondagmiddag 14.00 kunt U kijken
en kiezen. Via een stemformulier maakt
U kenbaar welke voortuin U de mooiste
of de leukste vindt.
Rond 16.00 uur zullen in de tent aan de
Kromme Geer/Dierdonklaan de winnaars
bekend gemaakt worden.
Mocht Uw tuin tot de 50 gefotografeerde
tuinen behoren, dan kunt U na afloop
de foto van Uw tuin meenemen als
aandenken van Uw deelname. Voor de
eerste 3 tuinen heeft de Wijkvereniging
Dierdonk een leuke prijs.
We kennen 2 categorieen, nl. voortuinen
van tussenwoningen en voortuinen van
hoek –of vrijstaande woningen. In iedere
groep zijn er 3 prijzen te winnen.
LAAT UW STEM HOREN OP 9 SEPTEMBER,
HIER TELT UW STEM

Kunst in Dierdonk 7 oktober 2012

Hieronder ziet u de route. U komt toch ook? Meer in de volgende Gazet!
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Natuurfotografie (3)
Wil je meer weten over onze club kijk
dan op onze website www.fotodier.nl of
mail naar voorzitter.fotodier@gmail.com

(draadloze) afstandbediening gebruiken, zodat je de camera bij
het maken van de opname niet aan hoeft te raken en verder kun
je bij spiegelreflexcamera’s de spiegel nog opklappen.

Heb ik het in de Gazet van mei jl. met u gehad over de tak
vogelfotografie binnen de natuurfotografie, dit keer wil u
uitnodigen een kijkje te nemen in de macrofotografie.
In deze vorm van fotografie gaat het om de vaak verborgen
wereld van het kleine, de fotograaf dient hierbij oog te hebben
voor detail. In deze tijd van het jaar een mooie gelegenheid
om eens wat nadrukkelijker te kijken naar b.v. bloemen,
vlinders, libellen en andere insecten en straks in het najaar ook
paddenstoelen.

Het scherpstellen gebeurt handmatig of automatisch, waarbij
in het laatste geval de lens de neiging heeft om op en neer te
pendelen omdat die het scherpstelpunt niet goed kan vinden.
Een handig trucje is om de camera op de kortst mogelijke
instelafstand te zetten en met de camera van en naar het
onderwerp te bewegen totdat dit helder in beeld is.
Omdat een hoge diafragmawaarde (kleine lensopening) maar
weinig licht doorlaat en je toch i.v.m. bewegingsonscherpte
een niet te lange sluitertijd wilt gebruiken, rest je nog de isowaarde te verhogen. Bijkomend nadeel hiervan is dat de ruis
(korreligheid van het beeld) toeneemt.
Natuurlijk kun je hiervoor een standaard (kit)lens gebruiken of
gebruik te maken van tussenringen of een voorzetlens. Dit is een
relatief goedkope optie die tot aardige resultaten kan leiden,
maar beter is hiervoor een echte macrolens tot je beschikking
te hebben met een afbeeldingmaatstaf van 1:1. Zelf gebruik
ik hiervoor een Tamron 90 mm objectief met een maximale
diafragmaopening van f2.8.

In het begin zul je vaak met het licht mee fotograferen, dit geeft
een mooie detailweergave en sprekende kleuren. Licht van opzij
of strijklicht laat de structuren van je onderwerp mooier tot
uitdrukking komen, terwijl bij tegenlicht het onderwerp als een
silhouet afsteekt tegen een lichte achtergrond. Dit kun je dan

Vlinders en libellen zijn vaak lastig te fotograferen, omdat ze
evenals vogels vaak maar kort op dezelfde plek blijven zitten.
Het fotograferen van bloemen en planten daarentegen is
relatief gemakkelijk omdat je alle tijd hebt. Omdat je vaak
met lange sluitertijden werkt om een hoge diafragmawaarde
(hoog f getal en kleine lensopening) te halen en daarmee de
nodige scherptediepte te krijgen, die bij macrofotografie toch
al erg gering is, is een statief onontbeerlijk. Overigens leidt
een beperkte scherptediepte bij macrofoto’s vaak tot mooie
dynamische foto’s. Als alleen het hoofdonderwerp scherp is
krijgt dat immers extra de aandacht.
De beperkende factor bij bloemfotografie is meestal de wind
waardoor je bewegingsonscherpte krijgt. Om ongewenste
onscherpte te voorkomen kun je, behalve door een statief te
gebruiken, de camera nog op tijdontspanning zetten of een
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weer voorkomen door belichtingscompensatie (een of meerdere
stops overbelichten), op de meeste camera’s aanwezig.
Fotografeer bij voorkeur bij bewolkt weer, het licht is dan diffuus

en minder hard, waardoor je geen enorme contrastverschillen
(duidelijke schaduwen en uitgebeten lichte vlekken) in je foto
krijgt.

close-ups van kikkers, padden en libellen. De mogelijkheden om
je creativiteit te botvieren zijn werkelijk eindeloos.
Succes met het maken van foto’s van het kleine.

Bij te weinig licht kun je gebruik maken van flitslicht, maar
doe dit als het echt niet anders kan en gebruik zoveel mogelijk
natuurlijk licht. Flits dan bij voorkeur niet met de ingebouwde
flitser, maar met een externe flitser, die je onder en hoek van
45 graden en plaats een diffusorkapje (bouncer) op de flitskop.
Nog beter is het om een ringflitser te gebruiken.

Ad van Duren

Ook in de macrofotografie geldt v.w.b. de compositie de regel
van derden. In een eerdere uitgave van de Gazet is hierbij reeds
uitvoerig stilgestaan.
Onderwerpen voor de macrofotografie liggen werkelijk voor
het oprapen, zelfs dichtbij- of in huis en in de tuin. Denk
hierbij aan (stampers en meeldraden van) bloemen, insecten,
vlinders, slakken,spinnen, (onderkanten van paddenstoelen)
maar ook b.v. structuren van boomschors en waterdruppels en
Fotodier zoekt nog nieuwe leden!
Mocht je nu denken; “fotografie is wel iets voor mij” of “het lijkt
me leuk om met andere foto enthousiastelingen leuke dingen
te ondernemen”, neem dan contact op met Fotodier. Je zal er
geen spijt van krijgen.
Als je meteen na de zomervakantie lid wordt dan heb je zelfs
nog grote kans dat je mee kan doen met de expositie. Wat is
er nu leuker dan je eigen foto die tentoongesteld wordt voor
een groot publiek. Altijd iets om trots op te zijn.
Meld je aan op: voorzitter.fotodier@gmail.com
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H O L L A N D

Op vrijdag 7 sept. vanaf 21.00 uur strijden maximaal 8 bands om de publieksprijs, de jury- en aanmoedigingsprijs op het poppodium Dierdonk aan de
Kromme Geer te Helmond. Het totale prijzengeld bedraagt 500 euro en de jurywinnaar krijgt naast een geldprijs een optreden in een voorprogramma
in Poppodium Lakei. De entree is gratis. Hoe meer fans de bands meebrengen hoe groter de kans op de publieksprijs. Stemkaarten voor de publieksprijs
worden tot 22.00 uur uitgegeven (één per bezoeker). Zorg dat je erbij bent.
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16e Dierdonkweekend 7- 8 - 9 september 2012
Dit jaar ook weer met al het vertrouwde en een Feestavond met de muzikale medewerking van DJ-Petertje en
aantal spectaculaire nieuwe onderdelen.
een speciaal optreden van Charly Luske.
Aanvang 21.00 uur tot 01.00 uur.
7 September (vrijdag)
Kaarten verkrijgbaar bij Albert Heijn.
Kinder-disco voor leerlingen van de basisschool.
Discoavond met muziek van DJ-Petertje
Aanvang 18.30 uur tot 20.30 uur.
Toegang gratis.

Nieuw: D-Battle of the Bands een spectaculaire muzikale strijd
tussen bands.
Aanvang 21.00 uur tot 01.00 uur.
Toegang gratis.

8 september (zaterdag)

Knutselen voor de kleintjes.
Spelletjes.
Minivoetbal toernooi voor jongens en meisjes.
Aanvang 14.00 uur tot 17.00 uur.
Scouting Paulus-Dierdonk zal ook dit jaar weer aanwezig zijn en
op diverse manieren laten zien hoe de jeugd in de leeftijd tussen
5 en 18 jaar bij verschillende speltakken van de scouting actief is.
Met name bij de jongste speltak, de Bevers, kan men nog nieuwe
leden gebruiken.

Toegangsprijs € 7,50

9 september (zondag)

Volleybaltoernooi voor jong en oud.
LET OP: AANVANG WEDSTRIJDEN 12.00 UUR.
Aanmelden bij het wedstrijdsecretariaat vanaf 11.30 uur.
Nieuw: Hardloopwedstrijd voor de jeugd van de basisschool.
Er wordt gestreden in de leeftijdscategorieën:
6 en 7 jaar, 8 en 9 jaar en 10,11 en 12 jaar.
Aanvang 11.00 uur.
Aanmelden vanaf 10.45 uur bij de tent.
Voor de winnaars ligt een prijsje klaar.
Tijdens de middag zal de uitslag bekend gemaakt worden van
de voortuinenwedstrijd.
Verdere gegevens over het weekend zullen bekend gemaakt
worden in ons programmaboekje welk begin september in de
wijk verspreid zal worden.

Urban streetgolftoernooi tussen 14.00 uur en 17.00 uur.
Prijsuitreiking van dit toernooi vindt plaats tijdens de feestavond.

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

ZATERDAG 8 SEPTEMBER 2012

ZATERDAG 8 SEPTEMBER 2012

Minivoetbaltoernooi

Urban Street Golftoernooi

Dit jaar zijn we al weer toe aan de vijfde editie van het
Dierdonkdagen minivoetbaltoernooi. Na 4 jaar met een
nagenoeg gelijk aantal teams te hebben gespeeld, hebben wij
de regels wederom een beetje aangepast om nog meer teams
aan de aftrap te mogen verwelkomen.

De voorgaande edities waren bijzonder goed geslaagd en dat
vraagt natuurlijk om een vervolg. Urban Street golf is zoals de
naam al zegt, golf op de openbare weg.

Wij, als bestuur, zullen voor scheidsrechters zorgen zodat een
begeleider per team niet meer noodzakelijk is. (je mag natuurlijk
je eigen coach meebrengen)
Dus als je graag voetbalt, zoek een paar vrienden bij elkaar,
verzin een stoere naam voor jullie team en meld je aan bij een
van de 2 onderstaande adressen.
We gaan naar drie leeftijdscategorieën, namelijk van 7-8 jaar
9-10 jaar en van11-12 jaar.
In alle categorieën word om een wisselbeker gestreden en we
hebben ook dit jaar weer voor iedere deelnemer (ster) een
kleine attentie.
De spelregels blijven hetzelfde als in de voorgaande jaren en de
teams bestaan wederom uit 3 veldspelers en 2 wisselspelers.
Op verzoek zullen wij de afmetingen van het voetbalveld voor
de 11 en 12 jarigen dit jaar vergroten zodat er voor hen meer
speelruimte komt.
De wedstrijden beginnen om 14.00 uur en de finales staan om
17.00 uur gepland.

Het wordt gespeld met originele golf clubs en met een balletje
dat lijkt op een golfballetje maar slechts 1/3 van het gewicht van
een origineel golfballetje heeft, dit balletje is zo licht zodat het
geen schade aanricht aan auto’s, ramen en andere zaken die je
onder weg tegen kunt komen.
Tijdens deze zaterdag zullen teams van ongeveer 8 personen
door de wijk lopen om de diverse doelen te raken, die doelen
kunnen van alles zijn zoals b.v. een lantaarnpaal, een boom, een
raam en zelfs een auto.
U kunt als team meedoen maar ook individueel.
Omdat dit golftoernooi op de openbare weg plaats vindt is er
een leeftijdsgrens, vanaf 18 jaar kun je zelfstandig meedoen, ben
je jonger dan moet er een begeleider zijn van 18 jaar of ouder.
U kunt meedoen met eigen golfclub ( u heeft er maar 1 nodig
welke maakt niet uit) en voor de balletjes wordt gezorgd.
Wilt u meedoen maar u heeft geen golfclub, geef dit dan even
aan en wij zorgen hier dan voor.
Kosten voor deelname zijn € 5,-- te voldoen op die zaterdag, dit
is voor de balletjes en een consumptie onderweg.
Aanmelden bij voorkeur via e-mail bij jevincent71@hotmail.com
of met de inschrijfstrook.
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Inschrijfformulieren Dierdonkdagen
Zondag 9 SEPTEMBER
VOLLEYBALTOERNOOI

Inschrijfformulier Volleybaltoernooi.

Naam team: .....…………………………………….................
Naam contactpersoon: ………………………………........….
Telefoonnummer: ……………………………………..........….
E-mail: ………………………………………................…………..
Inschrijving: individueel
O
jeugd
O
twee personen O
fun
O
drie personen O
prestige O
Dit formulier kunt u, samen met het inschrijfgeld, inleveren bij:
R. Botter, de Kromme Geer 16, tel: 517626

Het bestuur van de Stichting DierdonkDagen is weer begonnen met de organi
satie van dit gezellige volleybaltoernooi.
Zowel voor de jeugd als voor de volwas
senen. Voor een goede organisatie
willen wij zo spoedig mogelijk weten
hoeveel teams er deelnemen aan het
volleybaltoernooi. Ingeschreven kan
worden in drie klassen t.w.: jeugd, fun en
prestige.
Het inschrijfgeld bedraagt € 30,00 voor de
fun- en prestige-klasse en € 15,00 voor de
jeugd. Inschrijven kan per team maar ook
individueel.
De kosten individueel bedragen dan
€ 5,00 p.p. of € 2,50 p.p. bij de jeugd.

Inschrijfformulier Urban Street Golftournooi.
Zaterdag 8 september
Ik wil deelnemen aan het Dierdonk
Urban Street Golftournooi.

Naam:
.......................................................................
Adres:
.......................................................................
Telefoon:
.........................................................
E-mailadres:
.........................................................
Ik ben wel / niet in het bezit van een golfclub.
Dit formulier kunt u inleveren bij:
John Vincent, Kromme Geer 59, 5709 ME Helmond
Aanmelden kan ook per e-mail via: jevincent71@hotmail.com

Minivoetbaltoernooi, zaterdag 8 september
Om te voorkomen dat er teams na aanmelding niet op komen
dagen, en dus anderen benadelen, willen wij een borgsom van
€ 5,00 per team vragen, die na afloop van het toernooi weer
opgehaald kan worden bij het wedstrijdsecretariaat.

Inschrijfformulier Minivoetbaltoernooi

Ondanks het feit dat een begeleider niet verplicht is willen we
toch graag een naam en telefoon nr. van een contactpersoon
zodat we, indien nodig, altijd iemand kunnen bereiken.

Naam van het team: …………………………………...…….
Leeftijdsgroep O 7 t/m 8 jaar
		
O 9 t/m 10 jaar
		
O 11 t/m 12 jaar
Naam contactpersoon/begeleider: ……...……...........………………………
Telefoonnummer:
………………..............................…………………………
E-mail: ……………………………………..................................................….
Dit formulier, samen met de borgsom (€ 5,00), inleveren bij:
Roland van Woerkom, Velhorstweide 29
( 514896
E-mail: r.woerkom5@chello.nl
Hans van Rijt, Leeuwenborchweide 58
( 559897
E-mail: h-wvanrijt@hetnet.nl
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ZATERDAG 8 SEPT. 20.00 u

KROMME GEER

ENTREE 7,50 EURO

U maakt kans op
een ‘meet & greet’
met Charly Luske

Kaarten verkrijgbaar bij Albert Heijn in
Dierdonk én (indien niet uitverkocht)
aan de feesttent op za.8 sept. (va. 20.00 u)
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U n i e k e
t r o u w r i n g e n

STARTEN MET
MOUNTAINBIKEN?
LEER IN ZESWEKEN DE BASISVAARDIGHEDEN MET FIETS-FIT

Ketsegangske 9 Helmond
tel. 0492 - 52 75 98

Doe dan mee
met Fiets-Fit en
krijg in zes weken
de basistechnieken
mountainbiken onder de
knie! Ga samen met andere
beginnende mountainbikers de
uitdaging aan!
Meld je aan op Fiet-Fit.nl en kies voor
locatie Tc Buitenlust’68 te Helmond.

2012

Start:
Zaterdag
22 september
09:00 UUR

www.robkoenraads.nl

De kennismakingscursus van De ntFu

Fiets Fit.nL

Partners van Fiets-Fit

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

TC Buitenlust ‘68
TC Buitenlust ’68 is een fiets vereniging
welke al jaren bestaat. Zoals de ’68 uit het
logo ook doet vermoeden. TC staat voor
toerclub, zo is deze vereniging inderdaad
ook begonnen, met toeren op de
racefiets. Daarnaast is inmiddels de MTB
(Mountainbike) sport sterk in populariteit
toegenomen. Ook het aantal Dierdonkers
die aan deze sport deelnemen en reeds
lid van onze vereniging zijn groeit gestaag.
Iedere zondag 9:00 start een groep moun
tainbikers vanaf Boszicht. Wil je een keer
meefietsen? Dat is geheel vrijblijvend
mogelijk. Als je dat via het secretariaat
meldt kun je 1 maand gratis en verzekerd
tegen materiaalschade meefietsen, mail
je gegevens naar 111001@club.ntfu.nl of
bel 0492 518540.
Kijk voor meer informatie over de voor
delen van het lidmaatschap van onze
vereniging op www.tcbuitenlust’68.nl en
link ook eens door naar www.ntfu.nl

Daarnaast biedt TC Buitenlust voor die
gene die (weer) gaan mountainbiken,
of het moeilijk vindt om (alleen) te
beginnen of weet je niet goed hoe je
moet trainen in samenwerking met de

NTFU (Nederlandse Toer Fiets Unie) de
mogelijkheid deel te nemen aan Fiets-Fit.
Tijdens fiets-Fit leert u de beginselen van
het mountainbiken kennen voor dames
en heren vanaf 16 jaar. Op zaterdag 22
september 2012 starten wij met FietsFit, een kennismakingscursus voor de
mountainbiker. Tijdens de Fiets-Fittrainingen wordt onder deskundige
begeleiding aandacht besteed aan
verschillende fietstechnieken, zodat
de deelnemers na zes trainingen de
basisvaardigheden onder de knie hebben.
Fiets-Fit biedt beginnende fietsers een
trainingscyclus van zes zaterdagen
aan. Tijdens deze trainingen wordt
ook aandacht besteed aan het op een
verantwoorde manier opbouwen van de
conditie, fietstechniek en -materialen. Je
hoeft geen ervaren fietser te zijn of over
een berenconditie te beschikken om deel
te nemen. Het is juist de bedoeling dat
je door de Fiets-Fit trainingen conditie
opbouwt en je jezelf de vaardigheden van
het fietsen eigen maakt.
Deelname aan Fiets-Fit kost slechts
€37,50 voor 6 weken. Hiervoor ontvang je:
Deelname aan 6 mountainbike trainingen
op zaterdagmorgen; 2x Fietssport Maga
zine; fietsschadeverzekering geldig
tijdens de Fiets-Fit trainingen en gratis
Shimano bidon. Aanmelden kan via
www.tcbuitenlust68.nl of rechtstreeks via
www.FietsFit.nl en kies voor de locatie
Tc Buitenlust’68 te Helmond
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Yoga brengt je in balans

Dian van der Weiden
kijk op www yoga-helmond nl
of bel 06-55 327 968
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Jantje in de ronde klas
Jantje vraagt aan de schoolmeester:
"Meester, waarom is de
klas niet rond?"
"Waarom zou de klas rond
moeten zijn Jantje?"
vraagt de meester.
"Wel, dan zou ik nooit meer
in de hoek kunnen staan,
hé!" lacht Jantje.

Braaksestraat 1
Helmond
0492-529404
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WÉRKT VOOR U

Kamperen.

Z

e hadden die morgen kalm aan
gedaan. Jaap had wel een paar keer
gevraagd, wanneer ze nou eens op
weg gingen naar de camping, maar papa
en mama hadden die dag geen haast. Pas
om een uur of drie gingen met de caravan
dan toch op weg naar het zuiden. Toen ze
een hele poos hadden gereden (er waren
ook nog een paar files geweest) naderden
ze een dorpje, waar een camping vlak bij
moest zijn en omdat het tijd werd om te
overnachten reden ze even later met auto
en caravan het terrein van de camping
op. Het was het ondertussen al aardig
laat geworden. Papa stapte meteen op
het kantoortje van de beheerder af om te
vragen, waar ze hun caravan neer konden
zetten. De beheerder keek hem met grote
ogen aan. “Hebt U niet gereserveerd?”,
vroeg hij. Nee, dat hadden ze niet gedaan.
Er bleek geen één plekje meer voor ze te
zijn! Wat moesten ze nu beginnen? Papa
reed de auto weer naar buiten en even
later zaten ze alweer op de autoweg,
om naar de volgende camping te gaan.
Na een kwartiertje rijden, ze waren net
de afslag Geleen gepasseerd, was er
een groot parkeerterrein naast de weg.
Mama zei: “Als we daar nou eens de nacht
doorbrachten? Dan zien we morgen wel
weer verder. De kinderen moeten nodig
naar bed!”.
En zo stonden ze even later op een rustig
plekje, ver van het overige verkeer.
Er was maar één andere auto op het
parkeerterrein. Jaap had al gezien, dat
daar reclame op stond van dezelfde
sigaretten, die de buurvrouw ook altijd
rookte! Dat was vast een auto, die
morgen vroeg sigaretten af moest leveren
bij winkels in de buurt!
Zoals altijd gingen de jongens eerst
naar bed. Papa en mama sloten hun
slaapgedeelte af en gingen nog even wat
lezen en een beetje met elkaar praten.

Om half elf gingen zij ook naar bed. Op
het parkeerterrein was het rustig. Je
hoorde wel het rumoer van langsrijdende
auto’s, maar daar wende je wel aan. Guus
en Jaap sliepen als ossen toen hun ouders
naar bed gingen.
Om twee uur ‘s nachts werd Jaap wakker.
Hij moest even een plasje doen en
voorzichtig deed hij de schuifdeur van hun
slaapruimte open, daarna de buitendeur
en even later stond hij in zijn pyjama
buiten. Vlak bij de caravan stonden een
paar bomen en Jaap herinnerde zich,
dat hij eens had gelezen, dat indianen
wanneer ze absoluut geen geluid
mochten maken als ze op jacht waren,
vlak bij een boom gingen staan om van
dichtbij tegen de stam te plassen. De plas
liep dan zonder dat je er iets van hoorde,
langs de stam naar beneden! Nou, bij
Jaap lukte dat ook prima! Niemand had
er ook maar iets van gemerkt!
Toen hij weer terug liep naar de caravan,
zag hij opeens, dat er nog een auto
bijgekomen was. Hij herkende de auto
aan de schuine streep op de grill: een
Volvo. Toen hij nog eens goed keek, zag hij
hoe er twee mannen bij die auto liepen,
die grote pakken van de sigarettenwagen
naar hun Volvo brachten. Jaap begreep
meteen, wat er aan de hand was: DIEVEN!
Zachtjes sloop hij de caravan weer in.
Bijna zonder geluid deed hij de deur
achter zich dicht en toen zag hij aan
een haakje bij de deur het jasje van zijn
vader hangen met in een buitenzak zijn
draagbare telefoon! Hij pakte het toestel
uit de zak en ging weer naar zijn bed. De
schuifwand deed hij achter zich dicht.
Hoe was het ook al weer? O, ja: “Eén één
twee, daar red le levens mee!”. Hij drukte
op 1-1-2 en meteen zei een stem: “Met
de politie, waarmee kan ik U helpen?”.
Jaap zei: “Met Jaap! We staan hier op een

parkeerterrein, vlak na Geleen, richting
Maastricht, en er zijn hier twee mannen
bezig een sigarettenauto leeg te roven!”.
“We komen er meteen aan!”, zei de
politie. Jaap legde de telefoon neer. Guus
was ook wakker geworden. Ze deden het
rolgordijn wat omhoog en samen keken
ze door de spleet naar buiten. Daar waren
de twee mannen nog steeds pakken
sigaretten aan het inladen maar het waren
kennelijk de laatste dozen, want één van
de mannen deed de achterklep dicht en
hij ging op de stoel naast de bestuurder
zitten. De andere man liep nog even om
de auto heen en stapte toen ook in. Net
op dat moment klonk het geluid van een
politieauto! De dief, die achter het stuur
zat startte snel en met een vaart stoof
de auto van de boeven er van door. “O”,
dacht Jaap, “nou zijn ze te laat!”

Maar de dieven kwamen niet ver. Een
tweede politiewagen stond ze bij de afrit
van het parkeerterrein al op te wachten.
Papa was van die politieauto ook wakker
geworden. Hij was stomverbaasd, toen
er op de deur van de caravan geklopt
werd en er opeens een agent voor zijn
neus bleek te staan. Maar Jaap en Guus
kwamen er al gauw ook bij en met de
agent vertelden ze het hele verhaal.
De chauffeur van de vrachtauto kwam
er ook al aan. Die was door de agenten
bevrijd en hij had het hele verhaal van
de agenten gehoord. Iedereen vond Jaap
heel dapper! Als dank kreeg hij van de
bijna bestolen chauffeur een briefje van
50 euro! “Voor je spaarpot”, zei hij. Jaap
bedankte hem maar daar wilde hij niks
van weten. “Jij bent de held van de dag!”,
zei hij nog en zo eindigde dit avontuur op
de eerste dag van hun vakantie. Stiekem
ging Jaap nog even naar de politieauto
kijken. Daar zaten de twee boeven op de
achterbank! O, wat keken ze kwaad naar
Jaap. Het was maar goed, dat ze niet bij
hem konden komen!
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* Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

Kom in beweging met Pink-is-in
Pink-is-in is druk in de weer met diverse
acties. Het is leuk te zien dat de schoen
veters en horloges zich als een roze
inktvlek verspreiden. Het vraagt steeds
weer om een reactie en steeds vinden wij
een ingang om in gesprek te gaan over
de noodzaak van onze actie voor meer
onderzoek naar borstkanker.
Erg blij zijn wij met de steun van vrienden, familie en collega’s die hun steentje
bijdragen door een door een setje veters,
horloge of armbandje te kopen. Anderen
doneren een bedrag of wat kleingoed
voor de vlooienmarkt. We zijn blij met
alles want iedere euro helpt.
We zijn al een aardig eind op weg om ons
sponsorgeld bij elkaar te krijgen.
Echter… voor meer onderzoek is meer
geld nodig, we kunnen uw steun nog
steeds hard gebruiken.
Kom in beweging in de strijd tegen
borstkanker
Met de wandeltraining zijn we gestart
maar we proberen ook om meer mensen
aan het bewegen te krijgen. Bewegen
is sportief, gezellig en goed voor je
gezondheid.
We organiseren een tennistoernooi en zul
len actief met een Pink-is-in-team meedoen
tijdens het wijkvolleybaltoernooi.
Op zondag 2 september organiseren we
de Pink-is-in wandeltocht. De tocht gaat
door de natuurlijke omgeving van de
Grotelse Heide en de Aarlese Visvijver.
We lopen grotendeels over onverharde
wegen.
Het inschrijfgeld komt ten goede aan
A Sister’s Hope. Door de verschillende
afstanden kan iedereen meedoen.
Trek je wandelschoenen aan, kom samen
met je familie, vrienden of kinderen en
wandel met ons mee voor het goede
doel. Steun Pink-is-in in hun strijd tegen
borstkanker. Help ons te zorgen dat er
voor iedereen een toekomst is.
Iedereen heeft recht op een morgen!
Gewoon sponseren of doneren kan
natuulijk ook.
U kunt dit overmaken naar Stichting A
Sister’s Hope, postbanknr. 2947137.
Vermeldt hierbij ook ons deelnemers
nummer H250 t.n.v Pink–is–in.
Volg onze acties en sponsoring op onze
website: www.zwiterloot.nl/~Pink-is-in
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Terugblik 19e Kindervakantieweek
Maandag 6 augustus 2012

Vandaag zijn we gestart met de 19de
kindervakantieweek. Iedereen had er erg
veel zin in. Alle kinderen hebben vandaag
een groepsnaam verzonnen en deze met
hun groepje geschilderd op doek. De
Jongeren en Midden groepen hebben
een speurtocht gelopen en een snoephuis
gebouwd door middel van peperkoek,
poedersuiker en snoepjes. Door de
kinderen zijn hele mooie huizen gemaakt
die ze later heerlijk mochten opeten. De
Oudere groepen moesten van lucifers een
mooi bouwwerk maken. Dit was wel wat
moeilijker maar ook hier werden mooie
exemplaren gemaakt. Tussendoor mocht
ook iedereen een frietje gaan eten bij
cafetaria Olaf en Christel. Het was een
geslaagde start van de week.

barbecue frikandellen gebakken. Jammer
genoeg zijn we er maar 4,5 uurtjes
geweest en die waren om voor dat we er
erg in hadden maar verder is de dag prima
verlopen. Door een begeleider werd zelfs
opgeschreven: “Het was weer fantastisch
bij Irrland. Volgende keer nog vroeger
vertrekken en nog later naar huis¨.

Woensdag (Kempervennen)
Dinsdagavond (dropping)

Voor de 10+ kinderen werd er een
dropping georganiseerd. Zo’n 90 kinderen
waren rond 19:00 uur aanwezig en
werden opgedeeld in 6 groepen, waarna
ze door 2 bussen in Vlierden werden
gedropt. Ze zijn te voet met een korte
uitleg/plattegrond en 2 opdrachten naar
de scouting in de Rijpelberg gestuurd.
Rond 21:30 uur was de 1ste groep al
binnen. De laatste kwam om ongeveer
22:20 uur aan. Hier werden ze opgewacht
met drinken en een snack. Er was een
prachtig kampvuur. De kinderen vonden
het een leuke avond.

Woensdag (Irrland)

Dinsdag

Rond 10 uur waren de groepen of op
het Rood-Wit veld, of op de wielerbaan.
De Jongeren en Midden hadden spel
zonder grenzen en moesten een
Tibetaanse Himalaya beklimmen oftewel
een luchtkussenpiramide, Afrikaanse
emmertjes water dragen, Australische
kangoeroes, balletjes overbrengen
door middel van zaklopen en nog veel
meer. Ook hebben beide groepen een
zeepkistenrace gehad op de wielerbaan.
Dit was nogal inspannend en kwam men
met rode gezichtjes van de baan af. Ook
de ouderen hielden een zeepkistenrace
en hadden daarbij de highland-games.
De spellen bestonden uit kogelstoten,
spijkerbroek hangen, wandelende A,
spijker slaan en ook nog boomstam
hijsen. Wat iedereen bijzonder leuk
vond. Tussendoor een ijsje eten en hup
daar ging men weer. Alle groepen wilden
zoveel mogelijk punten scoren voor hun
groep en hadden er ook veel plezier in.
Wat een geslaagde dag.
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Na wat “vertrek” problemen zijn we
met de bussen vertrokken naar Irrland.
Daar aangekomen was het mooi weer en
hebben de kinderen zich prima vermaakt.
Je kon hier van de waterglijbanen af, er
was een doolhof, een maisbak, hele hoge
luchtkussens, koeien en andere dieren
en nog veel meer. Ook hebben we op de

’s Morgens waren de kinderen op tijd
aanwezig. Helaas moesten we wat
langer wachten bij het vertrek maar dat
mocht de pret niet drukken, de sfeer bij
de kinderen en begeleiding was goed en
iedereen had zin om te zwemmen. Bij
Kempervennen snel omkleden en hup
het water in. Voor de kinderen was veel
te snel de tijd om. Op de terugweg was er
nog een kapotte ruitenwisser, waardoor
we rustig moesten rijden. Daardoor
waren we wat later thuis, maar beter iets
later dan…..

Donderdag (Leonardus speeltuin)

Om 9.30 uur vertrokken we met 6 jongere
groepen te voet naar de Leonardus
speeltuin. Om het wandelen wat leuker
te maken was er een fotospeurtocht
gemaakt. Omstreeks 11.00 uur kwamen
we aan in de speeltuin waar we lekker
heel de dag konden spelen. Als verrassing
voor de kinderen was Maudy daar
die de kinderen prachtig schminkte.
Dit was zo populair zodat Maudy al
gauw hulp kreeg van Wilma en een

Vrijdag

behulpzame leidster. Ook was er een
opdracht waarbij de groepen zelf hun
groepsliedje mochten laten horen en
werden er zelfs dansjes uitgevoerd voor
extra punten. Alle kinderen en leidsters
zongen uit volle borst mee wat prachtige
resultaten opleverden. Tevreden en
voldaan werden we om 15.30 uur met
de bussen opgehaald en weer naar de
Brem gebracht. Aangekomen bij de Brem
mochten de kinderen nog eenmaal voor
de andere groepen en ouders zingen op
het grote podium en kregen ze een luid
applaus. Chapeau voor de kinderen en
begeleidsters het was een hele gezellige
dag.
Bosspel en trefbaltoernooi Midden
‘s Morgens zijn de midden groepen
naar het bos gegaan. Daar zat de koning
van het verknipte land verstopt met
puzzelstukjes. Het was lastig de puzzels
compleet te krijgen. Maar de aanhouder
wint. Ook is tijdens het veldspel
ballonnen met water/rijst overgegooid
met behulp van een groot doek. De
ultieme samenwerkingstest. Eenmaal
onder de knie leverde dit enorme scores
op. Toen naar Rood-Wit’62, waar onder
begeleiding van muziek en diverse
verslaggevers via de geluidsinstallatie
tijdens de finalewedstrijden een zeer
geslaagd trefbaltoernooi werd afgewerkt.

Met de bussen zijn we naar Toverland
geweest. Ook vandaag was het heerlijk
weer. De kinderen wilden in diverse
attracties. Zo was de Troy, achtbaan en
de “motors” heel populair. Maar ook
binnen bij de jongeren groepen werden
de autootjes en het “jimmy-huis” druk
bezocht. Maar er waren natuurlijk nog
véél meer attracties. Ondanks het drukke
weekprogramma bleek ook deze laatste
dag een succes te zijn. Fijn om alle
kinderen met vrolijke gezichtjes te zien
en veel plezier met elkaar te maken.

idee op om even alle terrasbezoekers op
het havenplein toe te zwaaien. Gezellig
was het zeker want tijdens de midgetgolf
werd er nog om gelachen. Trouwens weer
een activiteit die volgens de kinderen te
kort geduurd heeft. Met het klootschieten
was het de kunst met zo min mogelijk
worpen de kloot (bal) het parcours over
te krijgen. Voor men het wist was het
alweer tijd om terug te fietsen.

Donateurs
Voor de huidige donateurs is het
donateurlidmaatschap geldig tot 3112-2012. Mochten uw kinderen ook
donateurlid willen worden. Dit is
mogelijk vanaf 1 november 2012. Het
donateurlidmaatschap geldt dan voor
2013. Het minimale bedrag voor een
donateurlidmaatschap zal in een later
nummer volgen.
Tenslotte
Zonder de sponsoren en onze hoofd

Darten, Midgetgolf en klootschieten
Rond 10.00 uur kwamen de kinderen van
de O-groepen aan bij het Tienerhuis. Alle
groepen zijn daar in tweeën gedeeld zodat
we twee poules hadden. In deze poules
hebben we twee toernooitjes gespeeld.
De groepen konden tussen het darten
door buiten basketballen/voetballen. Om
12.00 uur waren alle poulewedstrijden
gespeeld en was de activiteit afgelopen.
Na het darten zijn de O-groepen naar de
warande gefietst. Spontaan kwam het

Donderdagavond (Disco)

Om 19:30 uur kwamen de eerste kinderen
mooi gekleed binnen. Deejay Raymond
was al gestart. Al snel werd het drukker en
werd er volop gedanst. We hadden chips,
frikandellen en kroketten, cola, sinas en
ranja en de sfeer was buitengewoon.
Helaas was het weer veel te snel 22:30
uur; tijd om naar huis toe te gaan want
morgen moet iedereen alweer vroeg op.

sponsor C1000 Ron Hendrikx zou alles
een stuk duurder zijn en moeilijker om
te organiseren. En verder willen wij als
organisatie hierbij nogmaals ook alle
vrijwilligers bedanken die het mogelijk
hebben gemaakt om deze week weer tot
een succes te maken. Het was super en
hopelijk tot volgend jaar.
leden van de organisatie Stichting
Kindervakantievertier Helmond
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Zevenstersingel 12
5709 PM Helmond
0492-475675

www.3vosjes.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
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

Jeugd(prijs)puzzel. Win een cadeaubon!
Deze maand weer een woordzoeker maar voor
we deze uit gaan leggen eerst de oplossing en de
prijswinnaars van de maand juni.
Het oplossen van de Letterbrij was een kinderspel, totaal hadden
we 19 oplossingen wel minder dan de vorige maand maar dit
zal wel aan de vakantie gelegen hebben.
Het te vinden woord was: “Zomerbloem”.
Onder de juiste inzendingen zijn op 19 augustus door Jan van
Duren, Secretaris van de Wijkvereniging weer 3 prijswinnaars
getrokken die op 21 augustus in Parkzicht hun prijs in ontvangst
hebben genomen.
De gelukkige prijswinnaars op onderstaande foto vlnr. zijn:
Hugo van Oosterhout, Milou van Neerven en Norbert Hoogers.

Oplossing

Uiterste inzenddatum is deze keer: Zondag 16 september
2012.
De oplossingen van deze doolhofwoordenzoeker 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.
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 een doolhofwoordzoeker Onderstaande
woorden zijn als een soort slang in het diagram verborgen. De
roodomlijnde hokjes geven de positie van de begin- of eindletter
aan. De laatste letter van een woord is tevens de beginletter van
het volgende woord. Van hieruit staat de volgende letter steeds
links, rechts, boven of onder de letter. De overgebleven letters
vormen achterelkaar gelezen een trefwoord.
Hij is niet echt moeilijk dus jongens en meisjes zet hem op.
Deelname is mogelijk vanaf 7 jaar.

Vermeld je naam, adres, telefoonnummer,
leeftijd en of je eenjongen of meisje bent.
Onder de goede oplos-singen verloten wij
weer 3 cadeaubonnen van € 10,00.
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De Woorden
Arend
Dichter
Doorverkoop
Latijn
Lichtbruin
Nachttrein

Nalezen
Nesten
Nestkuiken
Niespoeder
Nogataart
Pasen

Ranja
Roomwafel
Schoolvriend
Tijgers
Verfwinkel
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Komt er een einde aan de wijkraad?

Dit is een belangrijke vraag die met name ook door u beant
woord kan gaan worden !
Als Wijkraad zijn wij al meerdere jaren bezig om projecten
te ontplooien die positief te noemen zijn voor onze wijk en
onze leefomgeving. Je kunt hierbij onder meer denken aan de
fontein, diverse speelplekken, uren voor het jongerenwerk,
verkeersaanpassingen, AED’s. Verder hebben we initiatieven
en activiteiten van de wijkvereniging financieel ondersteund
en hebben we overlastsituaties bespreekbaar gemaakt en
waar mogelijk meehelpen oplossen. Wij zijn aanspreekpunt
voor de professionele en vrijwilligersorganisaties in de wijk.
Wij zijn ook de gesprekspartner van het college van B&W en
hun ambtenaren.
Kortom wijkraadswerk is veelzijdig en belangrijk. Voor Dierdonk
is de uitdaging in een tijd van bezuinigingen de kwaliteit van
de openbare ruimte op niveau te houden. Daarnaast moet er
volop aandacht uitgaan naar het ontmoeten en verbinden van
mensen in onze wijk.
Onze leden Renee Teeuwsen en Walter Schuurman vervullen
reeds jaren een bestuursfunctie binnen die wijkraad. Renee is

penningmeester en Walter is als voorzitter en tevens secretaris
verbonden. Beiden hebben aangegeven per 31 december 2012
hun functie neer te gaan leggen.
Een dergelijke beslissing komt natuurlijk niet zomaar, als je dit
werk een periode hebt gedaan ben simpelweg gewoon toe aan
iets nieuws, nieuwe uitdagingen die je pad weer eens kruisen.
Concreet houdt dit in dat per 1 januari 2013 op dit moment er
2 leden overblijven. Dit is absoluut te weinig om een wijkraad
in stand te houden. Wij doen dan ook een dringend verzoek aan
onze medebewoners om mee te gaan denken en te beslissen.
Uw bijdrage en inzet is uiteraard bespreekbaar.
Wij hebben al meerdere oproepen gedaan in de Gazet. Tot op
heden heeft dit niet geleid tot het noodzakelijke resultaat. Wij
willen dit nu toch helder aan u meegeven dat wanneer er geen
nieuwe leden bijkomen Dierdonk met ingang van 1 januari 2013
geen Wijkraad meer heeft!
Concreet gaat dit dan inhouden dat signalen niet meer bij de
gemeente aankomen, er voor u geen klankbord meer is. Kortom
Dierdonk gaat communicatielijnen missen en processen zullen
veel langer gaan duren. En sommige zaken zullen nog eens niet
worden opgepakt.
Laat het zover niet komen en meldt u aan ! Vele handen maken
licht werk!
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.
In onderling overleg met u kunnen wij dan uw inzet bespreken.
Tot ziens binnen onze wijk
Wijkraad Dierdonk

Wijkbreed overleg 24 september in Parkzicht
De vakantie zit er weer op, we kunnen er weer tegenaan voor
een heel jaar Wijkraad. Uiteraard kunnen wij dit niet allemaal
alleen. We hebben daarvoor uw hulp en inbreng nodig. Vandaar
zie onderstaande uitnodiging.
Op 24 september a.s. is het weer zover. Een wijkbreed
overleg waarvoor u als inwoner van onze wijk van harte
bent uitgenodigd.
Ziet u in uw leefomgeving zaken waarover u graag wilt
praten. Schroom dan niet.
Wij kunnen vanuit de wijkraad trachten uw punt
bespreekbaar te maken bij de gemeente of andere
instellingen. Samen bereiken we immers meer dan alleen.
De avond begint om 20.00 uur in Parkzicht.
U bent van harte welkom.
Voor andere vragen en/of opmerkingen kunt u ons bereiken
via www.dierdonk.eu of secretariaatwijkraad@dierdonk.eu.
Tot ziens binnen onze wijk !!
Wijkraad Dierdonk
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Campagne terugdringen poepoverlast

Beste medebewoners,
Het is u misschien al opgevallen dat
de gemeente de laatste maanden veel
aanpassingen in de wijk heeft gedaan
wat betreft hondenuitlaatplaatsen en
het plaatsen van depodogs. Deze aanpas
singen zijn bijna helemaal gerealiseerd. Er
zullen nog enkele aanpassingen worden
gedaan, zoals het vervangen van het
bord “hondenloslaatstrook” bij de hon
denspeelveldjes voor een bord met
“hondenspeelveldje”.
Half augustus start de gemeente in
Dierdonk een campagne om honden
poepo verlast nog verder terug te
dringen. Hondenbezitters ontvangen
een brief van de gemeente en een kaart,
waarop de hondenuitlaat-, loslaatstroken
en overlast plekken opstaan.
Hondenbezitters worden er op geatten
deerd om de honden op de uitlaatplekken

hun behoefte te laten doen en gebeurd
er dan toch eens een ongelukje, dit op te
ruimen. Het is dan ook verplicht om een
plastic of papieren zakje bij u te hebben
voor de hondenpoep.
Tijdens de campagne zullen met tijdelijke
borden de overlastplekken 6-8 weken
worden aangegeven. Hondenbezitters
worden er nogmaals op geattendeerd
waar medebewoners overlast onder
vinden.

Tijdens de campagne zal er door de
stadswacht meer gecontroleerd worden
in de wijk. Indien u de hondenpoep niet
opruimt of uw hond laat lopen op een
plek waar een hondenverbod is, dan
kunt u een bekeuring van € 120,- krijgen.
Indien u uw hond niet aan de lijn hebt of
geen hondenpoepzakje bij u heeft, dan
kunt u een bekeuring krijgen van € 85,-.
www.hartvoorhondendierdonk.nl
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“Behang zorgt
voor de juiste
accenten in uw
interieur”

Een van de eenvoudigste manieren om een ruimte onmiddellijk een totaal andere uitstraling te geven is het aanbrengen van een
stijlvol behang. De keuze hierin is niet altijd makkelijk, want behang is er in allerlei soorten kleuren, stijlen en dessins. Bij Driessen
Interieurs in Helmond vindt u een zorgvuldig geselecteerd assortiment merken en materialen. Onze deskundige adviseurs zijn
op de hoogte van de laatste trends en zorgen ervoor dat uw interieur de door u gedroomde uitstraling krijgt. Wij helpen u graag
bij de juiste keuze voor zowel behang als gereedschap. Bezoek onze winkel en laat u verrassen door onze uitgebreide collectie,
creatieve ideeën en deskundig advies.

Mierloseweg 86, 5707AP Helmond, (0492) 53 50 66
info@driessenhelmond.nl, www.driessenhelmond.nl

fb.com/Driessen.Helmond

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

 0492 - 55 94 28 / 06 - 481 91 606
Edwin Raats
Damhertlaan 27
Helmond - Brouwhuis
Gratis haal- en brengservice voor Dierdonk!
Twee druppels water
Twee druppels water gaan
naar het zwembad.
Eenmaal daar aangekomen
zeggen ze tegen elkaar:
"Verdorie, er is veel
volk vandaag!"

Openingsweekend en Bever inloopavonden

De vakantie is weer achter de rug en
Scouting Paulus is inmiddels weer uit zijn
winterslaap ontwaakt. Traditiegetrouw
openen we het nieuwe seizoen met een
gezamenlijk openingsweekend met de
gehele groep, alle speltakken van bevers
tot plusscouts gaan dan mee.
Openingsweekend
Dit jaar zijn we naar de Kuundertseheide
in Bakel geweest, een kampeerterrein
van Jong Nederland in Bakel. Alle
speltakken slapen dan in tenten en
op zaterdagochtend is er dan een
gezamenlijk programma met de gehele
groep. Deze keer was dat een groot
triviant spel waarbij de diverse groepjes
allerlei opdrachten moesten uitvoeren,
het groepje dat dan uiteindelijk de meeste
trivianten weet veroveren is dan natuurlijk
de winnaar van dit spel. Een belangrijk
onderdeel tijdens dit openingsweekend is
het overvliegen naar de volgende speltak.
Overvliegen doe je als je te oud bent
geworden voor je huidige speltak, d.m.v.
een touwtrekwedstrijd wordt uitgemaakt
of de oudste leden er klaar voor zijn om
over te vliegen naar de nieuwe speltak. En
zo vliegen de bevers over naar de welpen,
de welpen naar de scouts en de scouts
naar de explorers. En deze keer vloog er
ook een explorer over naar de leiding en
een leiding over naar de plusscouts.
Deze interne volksverhuizing veroorzaakt

nogal wat verschuivingen met leden
binnen de speltakken en dat sluit dan
weer naadloos aan bij het volgende
onderwerp.
Bever inloopavonden
Ledenaanwas binnen de diverse
speltakken verloopt eigenlijk altijd op
twee manieren. Of ze komen via het
overvliegen bij de volgende speltak
terecht of ze komen van buiten de
vereniging.
Bij de bevers (4 t/m 6 jr ) hebben we
de “pech” dat we geen natuurlijk
doorstroming hebben van onderuit maar
dat we onze nieuwe leden altijd van
buiten de vereniging moeten halen. En
onze potentiële leden zijn nog zo jong
dat ze niet weten dat wij bestaan en dat
het ook heel leuk is om bever te zijn. Dit
maakt het zoeken en vinden van nieuwe
leden altijd wat lastiger. Ledenwerving
acties zijn voor ons als bevers dus altijd
belangrijk in onze speurtocht naar nieuwe
leden.

In augustus / september organiseren we
enkele vrije inloopavonden, uw kind kan
dan zonder enige verplichting komen
kijken en mee doen om te ervaren of
bever zijn ook iets voor hem of haar
kan zijn. Probeer het eens en kom eens
binnen, u hoeft uw kind daarvoor niet aan
te melden!!!!!!!!!!		
• vrijdag 31 aug. 18.30 – 20.00 uur.
• vrijdag 14 sept. van 18.30 – 20.00 uur.
• vrijdag 28 sept. van 18.30 – 20.00 uur.
Onze blokhut kun je vinden aan het kanaal
in Helmond-oost richting Dierdonk.
Zet je auto op de parkeerplaatsen in
de Fokkerlaan / Lindbergplein. (je mag
niet parkeren op de ventweg bij de
achteringang van de blokhut) Loop
vandaar uit richting het kanaal en dan
onder het viaduct door en je komt bij de
hoofdingang van onze blokhut.
www.scoutingpaulus.com
www.facebook.com/
scoutingpaulushelmond
info@scoutingpaulus.com
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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

Frans Dirks
n

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

www.coolenloodgieter.nl

Vinyl & glasvezelbehang.
Thermopanebeglazing.
Texwerk binnen & buiten - ook airless.
Bel voor een vrijblijvende offerte: 0629395102.

Hoveniersbedrijf

C.A. Joosten

20 %

korting

op al onze servies onderdelen
van Villeroy & Boch
de aanbieding geldt t/m 30 september
en is niet van toepassing op introducties van 2012

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

Kerkstraat 52

5701 PM

Helmond

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

Uitgelicht: van Gemert Wonen en Slapen
Ik heb een afspraak gemaakt met Rolf
van Gemert, telg van de 4de generatie
van de familie die de scepter over het
woonbedrijf zwaait en loop de ruime
toonzaal binnen.
Rolf van Gemert brengt me direct naar het
kantoor waar kopieën hangen die bewijzen
dat het bedrijf inmiddels meer dan 125-jarig
bestaat. Het oudste bewijs is een kopie van
een factuur uit 1887 maar het bedrijf moet
al ruim daarvoor zijn opgericht door Van
Gemerts overgrootvader. In de Veestraat
opende … van Gemert in de jaren 80 van de
19de eeuw een winkel in garen, band, tapijten
en meubelstoffen. Ook foto’s van het pand
dat later werd betrokken op de hoek van de
Veestraat en de Markt. Een mooi tijdsbeeld
geeft de personeelsadvertentie uit die tijd
(jaren 60) waarin gevraagd wordt om een
“beschaafde juffrouw met MULO-opleiding”.
Rolf van Gemert is trots op zijn bedrijf en de
geschiedenis ervan. “We behoren tot de localheroes zoals deze geschiedeniswand bewijst”.
Weliswaar heeft het bedrijf enige tijd in
Geldrop het domicilie gevonden, in 1985 kwam
het terug naar Helmond. In 1972 was inmiddels
een filiaal in Tilburg gestart dat ondanks een
grote brand in 1995 daar is gebleven.
Dat Rolf van Gemert de vierde generatie is
die in het bedrijf actief is lag niet direct voor
de hand. In zijn jonge jaren had hij helemaal
geen interesse in het vak van meubelverkoper.
Anders dan zijn vader, die na de HBS direct
op het kantoor aan het werk ging, is Rolf
van Gemert aanvankelijk een andere richting
ingeslagen. Op zijn 17de verliet hij het
ouderlijk huis en na een opleiding aan de
Sociale Academie werd hij opbouwwerker in
de oude wijken van Nijmegen. Op zijn 30ste
keerde hij terug naar Helmond om alsnog in
het woonbedrijf te gaan werken.
“Door de opgedane ervaringen kon ik toen
goed naast mijn vader staan en was ik in staat

het bedrijf te gaan overnemen”, verklaart
Van Gemert. Het stokje zal niet worden
overgedragen aan zijn eigen kinderen en zo zal
dus uiteindelijk het bedrijf in andere handen
overgaan. Hij neemt het zijn 3 dochters,
“menswetenschappers”, zeker niet kwalijk.
“Met zo’n bedrijf moet je getrouwd zijn, het
is een keuze voor ‘t leven waar je niet zomaar
uit kan stappen. Het geeft je vrijheid omdat
je eigen baas bent maar het schept veel
verplichtingen naar je klanten en met name
naar je personeel”, vertelt Rolf van Gemert.
“De tijden zijn erg veranderd”, zegt van Gemert,
“kleine zelfstandigen bestaan bijna niet meer
want voor hen naakt vaak de armoedegrens.
Mede daarom is 80 tot 90% van de bedrijven
gefilialiseerd. Mijn vader kon nog zoals hij dat
noemde ‘stront op een stokje’ verkopen in
de jaren 70 maar in de jaren 90 is dat in een
sneltreinvaart veranderd”.
Van het verkopen van een product ging het
naar het vinden van een oplossing van de
problemen van de consumenten: het mooi en
gerieflijk aankleden van een huis . “Onze taak
is nu: het ontzorgen van de consument”, vat
Van Gemert zijn rol samen. “Daarom zijn we
ook van generalist naar specialist in segmenten
gegaan. Naast Van Gemert Wonen en Slapen
bestaat nu Profijt Meubelen voor de onderkant

van de markt dat uit voorraad meubels biedt
voor mensen met een smallere beurs en hen
die snel een woning willen inrichten. Aan de
andere kant van de markt opereert Van Gemert
met Het Binnenhuis dat topmerken meubels
verkoopt als Leolux en Topvorm. “Wij bieden
daar, indien gewenst, een totaalconcept mét
vloerbedekking en gordijnen”. Van Gemert
Wonen en Slapen zit daartussen als betaalbaar
toegankelijk specialist. Een goed voorbeeld
vormt de met 20 andere winkels ontwikkelde
formule Mixsit (http://www.mixsit.nl) waarbij
de klant zelf een bankstel naar eigen wens en
stijl kan samenstellen. Rugleuning, elementen,
zijkanten, poten; alles kan de klant zelf, met een
deskundig advies van Van Gemerts personeel,
combineren. Ook de Prescott boxsprings zijn
een mooi voorbeeld van een goede prijskwaliteit verhouding. Van Gemert levert in
tegenstelling tot de gebruikelijke 3 jaar hierop
5 jaar garantie.
“Wat met elkaar in overeenstemming moet
zijn dat zijn de clicks en bricks”, zegt Rolf van
Gemert. Dat moet hij me even uitleggen.
Clicks blijkt te staan voor internet surfen naar
meubelen en bricks staat voor de toonzaal
waarin de meubelen daadwerkelijk ervaren
worden. Vooral stoelen en banken, daar wil
met ín zitten voordat tot aankoop wordt
overgegaan en dat maakt dat mensen toch naar
de winkel komen. “In de ze tijd van internetverkoop is dat voor ons een reden van bestaan.
In onze branche komen de klanten toch naar
de winkel om het zitten uit te proberen”, stelt
Van Gemert vast.
Dat is maar goed ook, want in deze tijd
van crisis, met minder huizenverkoop met
minder verhuizingen tot gevolg, heeft de
meubelbranche het ook moeilijk. Ondanks dat
staat er elke week wel ergens in Dierdonk een
auto van Van Gemert of één van de andere
twee tot het bedrijf behorende winkels om
meubels af te leveren.
Rolf van Gemert adverteert graag in de
wijkbladen van Dierdonk en Brandevoort.
“Mooi vormgegeven bladen die kwaliteit
uitstralen”, zegt van Gemert. Een compliment
dat onze redactie ter harte mag nemen. Als ik
afscheid neem van Rolf van Gemert herhaalt hij
nogmaals de worden van zijn vader: stront op
een stokje verkopen. “Dat kan tegenwoordig
echt niet meer maar het telkens vernieuwen,
dat is een heel leuke uitdaging in dit vak”.
Ik dwaal nog een tijdje rond in de toonzaal,
verlekkerd kijkend naar alle mogelijkheden om
een woning fraai aan te kleden.
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

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”

- Modieuze confectieschoenen
- Orthopedische schoenen
- Hypo-allergeen schoeisel
- Steunzolen en supplementen
- Elastische kousen

Arcenlaan 22

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

www.administratiekantoorvandewater.nl

Heistraat 87 • 5701 HJ Helmond • Tel. 0492 - 524 580 • www.martensschoenen.nl
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Jos Verleisdonk
Valeriaanbeek 16
5709 PW Helmond
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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
0

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”

“Bobje”
Alweer even geleden is het, ergens begin
april, dat kater Bob bij ons was. Ik moest er
weer aan denken toen ik op zoek was naar
een lijdend voorwerp voor dit stukje.
Het afgelopen voorjaar heeft Bob wel een
en ander mee moeten maken.
Ik zal bij het begin beginnen. Het was op een
relatief rustige vrijdag, collega Joke was aan
het genieten van een lang weekend, en ik
kon het programma prima alleen af. Ergens
halverwege de middag belt de eigenaar
van Bob dat hij een beetje bloed gezien
heeft aan een van de teentjes van zijn kat,
graag zou hij er even mee langs komen. Er
is nog voldoende ruimte in de agenda, dus
de afspraak wordt gemaakt voor later die
middag.
Bob komt normaal gesproken niet buiten,
maar heeft de avond tevoren toch weten
te ontsnappen. Nu is hij teruggekomen

met een bebloed voorpootje. Zelf heeft de
eigenaar het nog niet goed kunnen zien,
maar het leek hem toch goed dat er even
naar gekeken wordt. Het komt wel vaker
voor dat katten tijdens hun buitendeurse
avonturen ergens blijven hangen met een
nageltje of zich verwonden tijdens een
handgemeen met de buurkater. Meestal
is zoiets vrij eenvoudig op te lossen, en
genezen zulke wondjes snel. Ik maakte me
dus aan de hand van het verhaal van de
eigenaar ook nog niet al te veel zorgen.
Nadat ik met de eigenaar het hele verhaal
heb doorgenomen is het tijd voor Bob om
ten tonele te verschijnen. Hij heeft niet
veel zin om uit zijn reismandje te komen.
Maar wij zijn niet voor een gat te vangen,
dus wordt op vakkundige wijze de deksel
verwijderd. Wat ik dan zie ziet er niet best
uit! Van zijn linker voorpootje hangt het
binnenste teentje slechts nog met een
klein stukje vast, twee andere teentjes
zijn behoorlijk beurs en erg pijnlijk. Op de
röntgenfoto is te zien dat ook die twee
flink zijn beschadigd. Dit is niet meer te
herstellen. Wat er is gebeurd is onduidelijk,
maar hij moet ergens met zijn pootje klem
hebben gezeten.
In overleg met de eigenaar besluiten we
diezelfde middag alle drie de teentje te

amputeren. Een flink gemis voor een kat.
Maar er zit niets anders op.
De wondgenezing heeft wat tijd nodig
omdat het allemaal erg beurs en vies is. Na
een herstelperiode van ongeveer 3 weken,
eerst met verband en later zonder, loopt
Bobje er alweer op alsof er niets is gebeurd!
Wonderbaarlijk. Het betere acrobatische
klimwerk zal wat moeilijker gaan. Gelukkig
blijft Bob voorlopig weer binnen.
Stef Koolen, Dierenarts

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

Computerbegeleiding in Dierdonk
In onze wijk worden al zeven jaar computer
activiteiten georganiseerd. Daardoor
hebben wij al veel mensen kunnen helpen
bij het gebruik van deze apparatuur en de
bijbehorende programma’s.
Door de unieke samenwerking van ons
wijkcentrum Dierdonk, de wijkvereniging en
Seniorweb kunnen wij ook dit winterseizoen
deze ondersteuning weer gratis aanbieden
aan de leden van de wijkvereniging Dierdonk
en aan de leden van Seniorweb.
Wij hebben de afgelopen jaren cursussen en
workshops georganiseerd over het gebruik
van Windows, Word tekstverwerking,
fotobewerking, videomontage en Excel.
In het winterseizoen 2011-2012 wisselden
we steeds twee cursussen af. Op verzoek
gaan we deze winter door met cursussen op
de even weken en met inloopochtenden in
de oneven weken.

We starten in week 40 op donderdag
4 oktober om 10 uur met een cursus
Powerpoint 2010.

Dit programma maakt deel uit van Microsoft
Office en wordt veel gebruikt voor het
maken van presentaties. Minder bekend
zijn de mogelijkheden om voor thuisgebruik
fotopresentaties en zelfs videoachtige
voorstellingen te maken die op een normale
TV vertoond kunnen worden.
Aan de hand van praktijkvoorbeelden
zullen we de geheimen van dergelijke
presentaties onthullen. Als neveneffect leren
de deelnemers gebruik de maken van de
nieuwe werkwijze met opdrachtlinten zoals
Microsoft dit sinds 2007 al toepast.
Later in het seizoen zullen we uitgebreid
aandacht gaan besteden aan het programma
Picasa. Hiermee kunnen op eenvoudige
wijze de digitale foto’s bewerkt worden en
leert u hoe u het fotomateriaal gemakkelijk
kunt beheren. Dit laatste is heel belangrijk.
Het zorgt ervoor dat u uw foto’s op een
gemakkelijke manier kunt terugvinden en
met anderen kunt delen.
Om extra kosten te vermijden zal het

cursusmateriaal zoveel mogelijk digitaal ter
beschikking worden gesteld. U kunt het dan
desgewenst zelf uitprinten.

De eerste inloopochtend vindt plaats in
week 41, op donderdag 11 oktober van
10 tot 12 uur.

U kunt dan terecht met uw vragen.
Daarbij denken we aan vragen m.b.t. alle
onderwerpen die we in het verleden hebben
behandeld, maar ook aan vragen m.b.t.
andere gangbare programma’s, vragen over
apparatuur, zoals tablets, en over het gebruik
van de vele media: Van sociale media tot aan
het kopen en verkopen via internet en het
elektronisch bankieren.
Als u geïnteresseerd bent in één van de serie
bijeenkomsten vragen wij u om dit even
door te geven. Dit kan via een mailtje naar
cvanderzanden@upcmail.nl of via een briefje
dat u in de brievenbus van Parkzicht stopt.
U moet dan even vermelden of u interesse
heeft in de cursusserie (de even weken) of
in de inloopochtenden (de oneven weken).
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Programma september 2012 Filmhuis Helmond
On the Road

Do. 30 aug. 20.00 uur vr. 31 aug. 14.00 uur vr. 31 aug. 19.15 za.
1 sep. 20.00 uur zo. 2 sep. 18.30 uur ma. 3 sep. 20.00 uur di. 4
sep. 20.00 uur
Verfilming door Walter Salles (The Motorcycle Diaries) van Jack
Kerouacs gelijknamige roman over drie jongeren die roadtrips
ondernemen dwars door de Verenigde StatenNew York, eind
jaren veertig. Na de dood van zijn vader ontmoet Sal Paradise,
een aanstormend schrijver uit New York, de losbandige en
avontuurlijke Dean Moriarty. Verlangend naar vrijheid vluchten
ze weg van de dagelijkse sleur en reizen door heel Amerika.
Tussen wanhoop en vervoering experimenteren ze met seks,
liefde, drugs, alcohol en muziek. Ze zoeken de beroering, het
wilde leven, de losbandigheid - de toppen van hun emoties.
De Filmkrant: (****) “De vrijheid en energie uit Kerouacs verhaal
zijn voelbaar in de schitterende cadans van de film, die de vrije
improvisatie volgt van de jazzmelodieën op de soundtrack.”
Regie: Walter Salles

City Lights (klassieker)

Vr. 31 aug. 22.00 uur zo. 2 sep. 15.00 uur di. 4 sep. 14.00 uur
In zijn rol als zwerver ontmoet Chaplin een arme, blinde
bloemenverkoopster. Hij wordt onmiddellijk smoorverliefd en
pakt meerdere klussen aan om een operatie te betalen zodat
zij haar gezichtsvermogen terug krijgt. Ondertussen weerhoudt
Chaplin een beschonken miljonair van het plegen van zelfmoord.
Hij belandt hierdoor in adellijke kringen, met alle komische
gevolgen van dien. Lukt het Chaplin om zijn geliefde te helpen?
Charlie Chaplin als tragikomische zwerver in bolhoed: het is
zijn bekendste rol. In City Lights speelt Chaplin deze rol op de
toppen van zijn kunnen. Hij is daarnaast ook regisseur, scenarist,
producent, componist en verantwoordelijk voor de montage
van de film.
Regie: Charles Chaplin

La Délicatesse

Do. 13 sep. 19.30 uur vr. 14 sep. 14.00 uur vr. 14 sep. 19.30 uur
za. 15 sep. 21.45 uur zo. 16 sep. 14.00 uur zo. 16 sep. 20.45 uur
ma. 17 sep. 19.30 uur di. 18 sep. 21.45 uur
Romantische komedie naar de gelijknamige bestseller van David
Foenkinos met Audrey Tautou in een modern ‘beauty & the
beast’ liefdessprookje
Van Nathalie’s perfecte leven blijft niets dan puin over als haar
man onverwachts komt te overlijden. Voor een nieuwe liefde
is voorlopig geen ruimte, wel voor een carrière. En dus stopt
Nathalie al haar energie in haar werk. Maar ook al zoek je er
niet naar, soms weet de liefde jou te vinden. In haar collega
Markus, een sullige Zweed met humor en een groot hart, ziet
ze een schoonheid die een ander niet zo snel zou zien. Audrey
Tautou (Le fabuleux destin d’Amélie Poulain, Coco avant Chanel)
en François Damiens (Profession: Heartbreaker, Rien à déclarer)
zijn de “beauty” en de “beast” in deze romantische komedie van
de regisserende broers David en Stéphane Foenkinos.
Cinema.nl: “ ...aandoenlijk, volkomen onpretentieus, oprecht “
Regie: Stéphane Foenkinos, David Foenkinos

Cosmopolis

Do. 13 sep. 21.45 uur vr. 14 sep. 21.45 uur za. 15 sep. 19.30 uur
zo. 16 sep. 18.30 uur ma. 17 sep. 21.45 uur di. 18 sep. 14.00 uur
di. 18 sep. 19.30 uur
New York City, de nabije toekomst. Eric Packer is een stinkend
rijke en volslagen immorele jonge beursmakelaar, de onbetwiste
koning van Wall Street. Terwijl hoog bezoek de stad lam legt,
heeft Eric maar één obsessie: met zijn limousine tot bij de kapper
raken, aan de andere kant van de stad. Ondertussen ontvouwen
zich de meest bizarre gebeurtenissen en ziet hij zijn fortuin elke
seconde kleiner worden, het gevolg van een gewaagde gok. De
paranoia slaat toe… overal ziet Eric aanwijzingen dat iemand
het op zijn leven gemunt heeft...
Regie: David Cronenberg

De Rouille et d’Os

Do. 20 sep. 19.30 uur vr. 21 sep. 14.00 uur za. 22 sep. 19.30 uur
zo. 23 sep. 20.45 uur ma. 24 sep. 21.30 uur di. 25 sep. 19.30
uur do. 27 sep. 21.30 uur vr. 28 sep. 19.30 uur za. 29 sep. 21.30
uur ma. 1 okt 21.30 uur di. 2 okt. 19.30 uur
Drama van Jacques Audiard (Un Prophète) met Marion Cotillard
en Matthias Schoenaerts als twee tegenpolen tussen wie een
speciale relatie ontstaat.
Ali is 25 jaar en woont in Noord-Frankrijk. Hij heeft geen geld,
maar wel een zoontje van 5 waar hij voor moet zorgen. Hij trekt
in bij zijn zus in Antibes en neemt enkele kleine jobs aan als
nachtwaker of uitsmijter. In een nachtclub ontmoet hij de mooie
Stéphanie. Ze heeft een ongelooflijk beroep: orka-trainster in
het waterpark in Antibes. Nadat een show met orka’s uitdraait
op een drama voor Stéphanie, brengt een nachtelijk telefoontje
Ali en haar bij elkaar. Tussen hen zal een speciale relatie
ontstaan, sensueel en met bijzondere spelregels. En wanneer
aan Ali wordt voorgesteld om deel te nemen aan clandestiene
gevechten om geld te verdienen, besluit Stéphanie om hem
hierin te steunen...
Regie: Jacques Audiard

La Délicatesse

38 Filmhuis

Violeta went to Heaven

Violeta went to Heaven

Do. 20 sep. 21.45 uur vr. 21 sep. 19.30 uur za. 22 sep. 21.45 uur
zo. 23 sep. 18.30 uur di. 25 sep. 14.00 uur
Verfilming van het levensverhaal van Violeta Parra, gezien als
de Edith Piaf van Chili: ze gaf een stem aan de ziel van de natie
en maakte sociale onvrede tot onderwerp van haar muziek.
Zangeres Violeta Parra (1917-1967) wist tijdens haar leven uit
te groeien tot een internationale hitsensatie en Chili’s nationale
trots. De film toont haar tumultueuze jeugd, haar reizen door
Chili met als doel de traditionele cultuur te behouden en haar
popularisatie van de “Nueva Canción Chilena” tot haar uitstapjes
naar Parijs als gevierd beeldend kunstenaar - ze exposeerde
zelfs in het Louvre - haar ijle greep op het moederschap
en haar tumultueuze liefdesleven. En dan is nog Violeta’s
hartverscheurende en onuitwisbare muziek.
Regie: Andrés Wood

Historias que só Existem

Vr. 21 sep. 21.45 uur zo. 23 sep. 15.00 uur ma. 24 sep. 19.30 uur
di. 25 sep. 21.45 uur vr. 28 sep. 14.00 uur zo. 30 sep. 18.30 uur
di. 2 okt. 21.45 uur
Braziliaanse fabel over een fotografe die in het dorp Jotuomba
arriveert, waar de tijd sinds de jaren zeventig stil lijkt te staan.
Elke ochtend bakt Madalena brood voor het oude koffiehuis van
Antonio. En elke dag weer steekt ze de spoorbaan over waar
al jaren geen trein meer voorbij is gekomen, maakt ze het hek
van het afgesloten kerkhof schoon, luistert ze naar de preek en
eet ze tussen de middag samen met de andere oudjes van het
dorp. Madalena klampt zich vast aan de herinnering aan haar
overleden echtgenoot en leeft in het verleden, tot ze wakker
wordt geschud door de komst van Rita. Deze jonge fotografe is
nieuw in Jotuomba, waar de tijd lijkt stil te staan en de mensen
vastzitten in hun herinneringen en dagelijkse gewoonten. En
waarom zit het kerkhof op slot?
Regie: Júlia Murat

In een door Roma bevolkt dorp in Oost Slowakije, krijgt de
veertienjarige Adam te horen dat zijn vader met messteken
is omgebracht en langs de kant van de weg is gevonden. Zijn
moeder besluit te hertrouwen met de onbetrouwbare Žigo. Deze
gedraagt zich als de baas van de lokale misdaadorganisatie en
wordt door Adam met argusogen gevolgd. Hij moet vervolgens
kiezen tussen een zigeunerbestaan en een leven tussen de door
zijn oom diepgrondig gehate ‘witten’. Adam krijgt daarbij steun
uit onverwachte hoek: zijn vader verschijnt aan hem, in een
ontroerende kruising tussen een coming of age-film en sociaalrealistisch drama.
Regie: Martin Sulík

Haw ut Hellemonds wèèk

Van vrijdag 7 september t/m zondag 16 september 2012
organiseert Haw Ut Hellemonds een dialect10daagse onder de
naam “Haw Ut Hellemonds Wèèk”.
De organisatie van dit dialect-evenement is mogelijk dankzij een
projectsubsidie van de gemeente Helmond ter bevordering van
de Helmondse volkscultuur.
Haw Ut Hellemonds is in maart 2007 opgericht en bestaat dit
jaar 2012 dus 5 jaar. En dit eerste lustrum wil de inmiddels
stichting Haw Ut Hellemonds niet ongezien, sorry: ongehoord,
voorbij laten gaan. Een al van meet af aan bestaand idee om een
keer een Hellemondse week te houden die geheel in het teken
staat van het Hellemondse dialect wordt hiermee werkelijkheid.
Deze eerste Hellemondse dialect10daagse zou niet mogelijk zijn
door de nadrukkelijke medewerking van vele organisaties en
personen die actief mee organiseren én meedoen.
Één daarvan is het Filmhuis Helmond dat van vrijdag 7 september
t/m zondag 16 september dialectfims zal draaien, waaronder
o.a. diverse Brabantse en Vlaamse films máár uiteraard ook
Helmondse!

Cigan

Do. 27 sep. 19.30 uur vr. 28 sep. 21.45 uur za. 29 sep. 19.30 uur
zo. 30 sep. 15.00 uur zo. 30 sept 20.30 uur ma. 1 okt 19.30 uur
di. 2 okt 14.00 uur

Frans-Joseph van Thielpark 6 Helmond
info + reserveringen : 0492-529009
www.filmhuis-helmond.nl
info@filmhuis-helmond.nl
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HELE MAAND

SEPTEMBER!
ACTIE MAAND!

5 maanden
onbeperkt sporten

Squash, Fitness, Groepslessen
( o.a. Zumba, Spinning)
Voor de prijs van 1 keer per week

(€ 22,50) per maand

- bedrag dient in één keer te worden voldaan. U was in de maanden juli / augustus nog geen lid!
1 oktober 2012.

(advertorial)

Sport Citadel Hockeyclub Bakel - Funky
uitbreiding en
vernieuwing

Sport Citadel heeft de zomermaanden
gebruikt om het sportcentrum flink
op te knappen en de fitness afdeling
aanzienlijk uit te breiden.
De krachtafdeling van de fitness studio is
een flink aantal vierkante meters groter
geworden en toestellen van het topmerk
Technogym zijn hier voor aangeschaft.
Bij de cardio apparatuur zijn alle loop
banden en crosstrainers vervangen
door hoogwaardige toestellen van Life
Fitness en het aantal cardio toestellen is
bovendien uitgebreid. De fitness studio
is er dan ook weer enorm op vooruit
gegaan.
Het uitbreiden en vernieuwen van de
fitness afdeling is niet het enige wat er in
de zomervakantie gebeurd is.
Alle squashbanen zijn volledig gereno
veerd en zien er weer als nieuw uit.
Daarnaast zijn ook in de horeca afdeling
een aantal vernieuwingen aangebracht.
Al met al is het zeker de moeite waard
een kijkje te nemen in het vernieuwde
sportcentrum, dat speciaal is ingericht
voor het beoefenen van o.a. fitness,
groepslessen en squash.

Wie wil er niet gaan hockeyen? In
Nederland zijn we er hartstikke goed in,
zoals je bij de Olympische Spelen ziet. Dus
snel beginnen. Funkey hockey is hockeyen
voor de allerkleinste jongens en meisjes
van 4 en 5 jaar. Deze jeugd krijgt de kans
om spelenderwijs kennis te maken met de
hockeysport. Funkey bestaat niet alleen uit
hockey. Het is een breed beweegaanbod
wat voor een deel gericht is op hockey,
maar dan met zachtere materialen.
Plezier staat voorop en de oefeningen
worden op een speelse wijze ingedeeld.
In Nederland is het op veel plaatsen een
succes en daarom start ook Hockeyclub
Bakel met Funkey Hockey. Twee trainers
hebben zich hiervoor speciaal op deze
tak van sport gericht. Doe je ook mee?
Het wordt superleuk. Wedden dat je er
binnen de kortste keren nieuwe vriendjes
en vriendinnetjes bij hebt! En als je 6 jaar
wordt kun je makkelijk instromen in het
normale hockey.
Meetrainen?
De groep Funkey hockeyers traint elke
week op de vrijdag van 18.00-19.00 uur. De

eerste training is op vrijdag 7 september
a.s. Iedereen kan een paar keer zonder
problemen meetrainen voordat gekozen
wordt voor het lidmaatschap. Meldt je
wel vooraf aan. Wacht niet te lang met
aanmelden, want als de groep vol zit, sluiten
we de inschrijving. Voor verdere informatie
en het aanmelden voor de trainingen – ook
als je ouder bent dan 5 jaar - kan contact op
worden genomen met Astrid van der Pol
tel. 0492-343784 of via een mailtje naar
jongstejeugd@hockeyclubbakel.nl
Jubileumkorting voor nieuwe leden
Heb je al eerder gehockeyed of hockey je
op dit moment ergens anders en heb je
zin om aan te sluiten bij HC Bakel?: geef
jezelf dan nu meteen op en de club kan
er rekening mee houden met het indelen
van de teams. Voor nieuwe leden hebben
we ook een leuke aanbieding in petto:
vanwege het 35-jarig jubileum van de club
krijg je komend seizoen € 35 korting op de
jaarcontributie. Da’s mooi meegenomen
dus. Leden aanmelden gaat via de website
www.hockeyclubbakel.nl Je bent van harte
welkom bij onze club. Tot ziens bij HC Bakel!

Het sportcentrum beschikt over 6 squash
banen, een professioneel ingerichte
fitness studio, 2 ruim bemeten sportzalen
voor de groepslessen zoals zumba en
spinning, een gezellige horeca ruimte met
3 dart banen, een fysiotherapie praktijk
en een beautysalon.

September actiemaand!

De hele maand september heeft Sport
Citadel diverse aanbiedingen die het voor
u zeer aantrekkelijk maken om te gaan
sporten in het gezelligste sportcentrum
van Helmond.
Om te beginnen is er een 5 maanden actie
voor een zeer spectaculaire prijs en zonder
inschrijfgeld. Voor meer informatie zie de
advertentie in dit wijkblad.
Voor de squashers is er een speciaal
starterspakket inclusief een squashracket.
De ideale manier om kennis te maken met
deze leuke sport.
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Computerhulp nodig?

Fysiotherapie
Helmond

Onze ICT experts van Experteam
helpen u graag weer op weg

•
•
•
•

Fysiotherapie
Manueeltherapie
Sportfysiotherapie
Orthopedische
Revalidatie
• Oedeemtherapie
• Dry Needling

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

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

oud ijzer
oud koper

Heeft u:

oude apparaten
oud rvs

Neem dan contact op met:
Tom van de Kerkhof
tel 0636431522
Dierdonk
Ik kom het gratis bij u ophalen.

Alvast bedankt!

September in het Annatheater
Vanaf 10 september gratis
proeflessen acteren op de Jeugd
theaterschool Annatheater

In de week van 10 september beginnen
de cursussen op onze Jeugdtheaterschool
weer. Vanaf deze dag kun je gratis en
vrijblijvend een les volgen. Zie voor dag
en tijd cursussen op www.annatheater.nl .
Waarom zou je eigenlijk gaan
toneelspelen? Je weet van film en TV
hoe spannend het kan zijn. Als er goed
geacteerd wordt, vergeet je dat het niet
echt is. En goed acteren, dat kun je leren!
Het is natuurlijk hartstikke leuk om samen
met anderen een toneelstuk te maken.
En door toneellessen te volgen is voor de
klas staan ineens veel makkelijker.
In alle groepen krijgen kinderen en
jongeren onder de enthousiaste
begeleiding van theaterdocent Lavínia
Germano professionele acteerlessen.
Tijdens het eerste deel van het seizoen
(september t/m december) ligt het
accent op het leren en het ontwikkelen
van theatrale vaardigheden. In december
zijn er open lessen en vanaf januari
wordt er gewerkt aan een presentatie of
voorstelling.
Meer informatie: Lavínia Germano,

Het Annatheater organiseert
tweede ‘Op de planken met
Anna’
In één weekend een voorstelling maken
en uitvoeren
Op 29 en 30 september 2012 organiseert
het Annatheater voor de tweede keer
een workshopweekeinde. Onder leiding
van toneelregisseur Lavínia Germano en
danschoreograaf Marcelo Ferreira wordt
in één weekeinde een voorstelling in
elkaar gezet. Zondagavond is het resultaat
te zien in het Annatheater.

Dat beloofd een super weekeinde te
worden want het eerste Anna op de
planken was met 40 deelnemers en een
uitwisseling met dansers uit Portugal.
een groot succes!
Je kunt je voor dans of toneel opgeven
maar als je liever achter de coulissen
werkt kun je ook de techniek van de
voorstelling helpen verzorgen. Je leert van
de ervaren technicus Frans Elemans de
basis van theatertechniek en kan meteen
aan de slag, dus ook met eigen ideëen.
De kosten bedragen slechts € 15,00.
Inschrijven kan via www.annatheater.nl
of door te mailen naar jts@annatheater.
nl. De deadline voor de inschrijvingen is
23 september 2012.
Verwacht in oktober:
Maandag 1 oktober 19.45 uur gratis
proefles acteren voor volwassenen
Voor informatie en aanmelding: Lavínia
Germano, tel. 0492-547573, e-mail:
l.germano@chello.nl of laviniagermano@
annatheater.nl
Het Annatheater is gelegen aan de
Engelseweg ter hoogte van het NS-station.
Het adres is Floreffestraat 21a, Helmond.
Voor meer informatie kijk op:
www.annatheater.nl.
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Programma Poppodium Lakei september 2012
Vrijdag 7 september 2012
Headspace & Haken

22.45 uur Dotan (al wereldberoemd in eigen land door zijn
bekende hit ‘This Town’, muziek voor liefhebbers van John
Mayer, Snow Patrol),
23.30 uur Benjamin City (heerlijk dansen op soul, funk en jazz),
00.30 uur Supra Naturals (rock/dance formatie bestaande uit
Kit Carrera (The Deaf) Chris Pedis, en Youri de Bruijn; dance/
punk/rave!!),
01.15 uur Wannabeastar (Wat kun je zeggen over Wannabeastar
wat nog niet gezegd is? Ze danst, ze draait, ze overwint).
Vrijdag 14 september 2012

De top van de Britse progressieve rock komt voor een
zogenaamde double header naar Lakei.
Headspace is de band rondom de veelzijdige zanger Damian
Wilson (o.a. Threshold, Maiden United) en de zoon van Rick
Wakeman, toetsenist Adam Wakeman. Onlangs verscheen hun
debuutalbum ‘I Am Anonymous’ waar zowel het publiek als de
pers lovend over waren.
Haken komt uit de Olympische stad en plaatst zich met hun
laatste plaat ‘Visions’ uit 2011 voor de Champions League van
de progressieve metal.

Sweet Gigs (a Tribute To Sweet ‘d Buster
Echte muziekliefhebbers zijn het er veelal over eens: één van de
beste bands die ons land ooit gekend heeft is Sweet ‘d Buster.
De vijfmansformatie rondom zanger/saxofonist Bertus Borgers
stond garant voor een (h)eerlijke mix van rock, funk, pop en
soul. De weergaloze bass partijen van Herman Deinum, de
innovatieve drumpatronen van Hans Lafaille, de geraffineerde
toetsen van Robert Jan Stips en de veelzijdige gitaarklanken
van Paul Smeenk zorgden voor een wonderlijke combinatie van
uiteenlopende muziekstijlen.
Op 14 september a.s. kun je het allemaal weer een keer
beleven……

Zaterdag 8 september 2012
Popronde van Helmond

Voor de eerste keer doet ook Helmond mee aan de Popronde
van Nederland. Allerlei Nederlands talent zal op verschillende
podia in onze stad gratis te bewonderen zijn.
Lakei zal op zaterdag 8 september fungeren als zogenaamd 3FMstage! De hele avond zullen er in zowel de zaal als in ons café
bands en singer/songwriters optreden en vanaf 23.30 tot 02.00
vindt er een geweldige after party plaats met uiteenlopende
dance acts. Voor het complete Helmondse programma
verwijzen we graag naar de website van de Popronde (www.
popronde.nl).
In vogelvlucht de acts die in Lakei te zien zullen zijn:
20.30 uur The Red 17 (nieuwe 3FM Serious Talent band, THE
RED17 staat voor Highschool Rock: veel passie, euforie en
energie);
21.15 uur Daniel Versteegh (bekend van het TV programma ‘De
Beste Singer Songwriter van Nederland),
22.00 uur The Crowns (Koninklijke rock uit Amsterdam die al
werd opgepikt door 3FM, regelmatig bij Giel komt aanschuiven
en bij DWDD op de bühne stond),
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Zaterdag 15 september 2012
Anima Mundi & Mangrove
Het beste wat Cuba (Anima Mundi) en Nederland (Mangrove) te
bieden heeft op het gebied van traditionele symfonische rock.
Anima Mundi stond al eerder op het podium van Lakei; mensen
die daar bij waren praten nu nog over een uniek optreden. Dat
gaan we dus nog een keertje overdoen

Vrijdag 21 september 2012
Moon Safari & Flamborough Head
In 2011 stonden deze 6 Zweden al op het kleine podium in
een afgeladen café van Lakei. De afspraak werd toen reeds
gemaakt dat de band zou terugkomen om op het grote podium
te spelen.....en zie daar! En wat maakte de band indruk tijdens
hun optreden hier in het café! De meerstemmige zang was
weergaloos en loepzuiver en de instrumentatie was helder
en met een prachtig ‘open’ geluid. Unieke band die fans van
The Beatles, Beach Boys, Porcupine Tree, Genesis, Crosby Stills
Nash & Young, Pink Floyd, Venice, en Motorpsycho zeker zal
aanspreken.
Support wordt verzorgd door de Friese band Flamborough Head;
een band die staat voor folkrock van het allerhoogste niveau.
Zaterdag 22 september 2012
Grand Wizard Theodore

In samenwerking met Hans van den Berkmortel van Kunstgalerie
‘Beddekoetsje’ presenteert Lakei Theodore Livingston - beter
bekend als Grand Wizard Theodore -, een Amerikaanse
HipHop DJ die wereldwijd wordt beschouwd als de uitvinder of
ontdekker van het zogenaamde ‘scratchen’. Naast het scratchen
staat de man ook bekend als een grootmeester als het gaat
om ‘needle drop’. Theodore toonde zijn kunsten onder andere
in de crew van Grandmaster Flash. In de jaren tachtig maakte
Theodore onderdeel uit van de groep Grandwizard Theodore
& The Fantastic Five. Ze brachten onder andere ‘Can I Get A
Soul Clap’. Eén van Theodore’s spreuken (‘Say Turn It Up’) uit
het nummer ‘Fantastic Freaks At The Dixie’ werd wereldwijd
bekend als sample in tracks van acts als Public Enemy (op hun
nummer ‘Bring The Noise’) en Bomb The Bass ( op ‘Megablast’).
Zondag 23 september 2012
Arstidir
Arstidir is een akoestische folkband die al heel wat jaartjes
meedoen in de folk scene. In eigen land scoren ze nummer 1 hits

op de radio, spelen ze in grote zalen. Hun muziek betovert de
luisteraar. Hun “trademark” is de ongelofelijke samenzang, maar
daarnaast vallen ze ook op door de warme mix van gitaren, piano,
strijkers en wat ze nog meer mee op tour kunnen meenemen.
Vooral ook interessant voor hen die kunnen wegdromen bij het
oude werk van Sigur Ros........
Zaterdag 29 september 2012
Jan Akkerman: My Brainbox
Jan Akkerman komt weer naar Lakei! Vorig jaar stond Jan
nog met zijn band te spelen voor een volle zaal tijdens de
Bluesroute 2011.  Nu komt Jan terug naar Lakei voor iets heel
speciaals: Jan gaat het oude Brainbox werk weer eens spelen!
Met My Brainbox herleven goede oude tijden! Akkerman, die
in 1968 Brainbox oprichtte, zal tijdens deze avond bekend en
onbekender werk van deze zeer succesvolle groep ten gehore
brengen. Niemand minder dan Bert Heerink zal de zangpartijen
van Kaz Lux voor zijn rekening nemen. En eerlijk is eerlijk: wij

hebben Heerink - de voormalig zanger van Vandenberg -al lang
niet meer zo gepassioneerd horen zingen! Na 40 jaar komt Jan
Akkerman dus terug met het repertoire van deze legendarische
band.
Reeds bevestigd voor oktober 2012:
4 oktober 2012 Bill Wyman (Rolling Stones)
6 oktober 2012 The Nits
13 oktober 2012 Dutch Floyd
20 oktober 2012 Nico Dijkshoorn
en Ronald Giphart
26 oktober 2012 Jefferson Starship
Voor info/kaartverkoop zie:
www.lakeihelmond.nl
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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!

1500 m2 slapen

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

GEWOON OPEN
TIJDENS VEBOUWING
MET HET

COMPLETE

ASSORTIMENT

yVAN
and TIEL
Tot

osme
BAKEL

Voor een goed en gezond advies
voor groot en klein,

Drogisterij KantersHabraken

Schoolstraat 6
5761 BV Bakel
www.drogisterijkanters.nl

4
4
4
4
4

Audio/video
Witgoed
Telefonie
Reparaties
Satelietontvangst

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

Muziekhofje 27 | 5761BX Bakel | 0492-849817
Voorheen Myranda Totaal Cosmetiek

Johan Habraken - Bakel

Extra voordeel
scoren?

DIERENSPECIAALZAAK

Meld u nu aan via

DORPSSTRAAT 34
BAKEL

www.c1000.nl/
actiemail

KOENINGS
Vernieuwd en
Uitgebreid

Herfst 2012
Exclusieve collectie
Poncho’s
Omslagdoeken
Tassen • Sieraden

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

Scheiweg 9
5421 XL Gemert
0492-341006

www.automertens.nl
v.d. Poelstraat 1 • Bakel • 0492-344291

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

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

1500 m2 slapen

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

Tot ziens in Bakel!

Rabo Jeugdland
Kun jij spijkerbroek hangen?
Kom dan naar sporthal “de Braak” tijdens “Ik hou van Holland”
van RaboJeugdland!
Op dinsdag 16 oktober gaat RaboJeugdland voor de 14e keer
van start! Dit sport-, spel-, en doefestijn vindt ook nu weer
plaats in sporthal De Braak in Helmond en duurt t/m vrijdag
19 oktober. Er zijn weer tal van activiteiten zoals schminken,
trampoline springen, dansen, klapbanden spel, survivalbaan,
knutselen, rodeostier, diverse behendigheidsspelletjes en op
donder- en vrijdag (voor kinderen van groep 6 t/m 8) is er
ook een klimwand, air hockey, tattooshop en haargel maken.
Eigenlijk teveel om op te noemen.
Alle Helmondse basisschoolkinderen die in groep 3 t/m 8 zitten,
mogen deelnemen aan dit evenement.
De meeste kinderen ontvangen in oktober alle informatie via
hun eigen basisschool of via de diverse media.
Op onderstaande Rabobank kantoren in Helmond zijn de
entreekaartjes te verkrijgen:
Kerkstraat, Mierlo-Hout en Stiphout op woensdag 3 oktober van
13.00 – 16.00 uur, op donderdag 4 oktober en vrijdag 5 oktober
van 09.30 – 17.30 uur.
Op zaterdag 6 oktober extra verkoop van 9.30-13.00 uur alléén
bij het Rabobankkantoor aan de Kerkstraat.
Extra verkooppunten dit jaar zijn: Primera in winkelcentrum
De Bus, Albert Heijn Dierdonk en Wijkhuis De Lier. Kaartjes zijn
te koop op woensdag 3 oktober van 13.00 – 18.00 uur en op
donderdag 4 oktober en vrijdag 5 oktober van 09.00 – 18.00
uur (wijkhuis De Lier verkoopt alleen op woensdag en sluit om
17.00 uur).
De kaartjes kosten € 2,-- per dagdeel per persoon.
Kom op tijd want op=op!
Neem ook vast een kijkje op onze website:
www.jeugdlandhelmond.nl
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Stichting RaboJeugdland, voorzitter Ingrid Lammers
Telefoon: (0492) 55 69 80 of 06-15425338
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Familie voetbaltoernooi buurtvereniging
De Parkweiden groot succes!
Zaterdag 9 juni 2012 heeft het door de buurtvereniging
“De Parkweiden” georganiseerde familie voetbaltoernooi
plaatsgevonden. Dit gezellige toernooi werd gespeeld op het
kunstgrasveld bij Helmondia. Een lekker voetbalweertje, een
grote opkomst, er werd fanatiek gesport c.q. aangemoedigd
en allemaal enthousiaste reacties. Kortom, iedereen heeft
ontzettend genoten en was het weer een succes!
Uiteraard iedereen bedankt voor de deelnemen of het
aanmoedigen van de teams. Een bijzonder dankjewel gaat uit
naar Jeroen Lenssen van Helmondia voor de goede zorgen!
Volgend jaar organiseren we weer een familie voetbaltoernooi.
Hemondia heeft al toegezegd ook dan weer een veld beschikbaar
te willen stellen.
Voor de statistieken: Hoewel het plezier natuurlijk veruit het
belangrijkste was; De finale werd gespeeld tussen Engeland
en Duitsland. Zoals het in het echt nooit gaat verloor Duitsland
de finale.
___________________________________________________

Parochie H. Lambertus
Eerste H. Communie 2013

Vormsel 2013: nu al aanmelden!

Voor wie meteen de vakantie denkt aan hoe het gaat met de
Eerste H. Communie van uw kind dat nu begonnen is in groep
4, de volgende informatie:
Wij beginnen in het najaar met een ouderavond. U kunt kiezen
uit één van drie ouderavonden, alle avonden beginnen om 20.00
uur en duren ongeveer drie kwartier:

Aanmelden tot: 11 oktober 2012, het formulier downloaden
via onze website ‘heiligelambertus.nl’. Alleen volledig ingevulde
formulieren worden in behandeling genomen. Is uw formulieren
in behandeling genomen worden, dan ontvangt u een schema
met data en tijden en reageert u door de betaling (40 euro) te
verzorgen.
• Eerste les: 01 november 2012 16.15 uur
• H. Mis met Vormsel: 2 februari 2013 18.30 uur St. Jozefkerk.

1. maandag 8 oktober: Jozefkerk
2. woensdag 10 oktober: Edith Steinkerk
3. donderdag 11 oktober: Pauluskerk
Tijdens deze avond worden inschrijfformulieren uitgedeeld en
u hoort hoe en wanneer u uw kind kunt aanmelden. Wie te
laat is, is welkom in het volgende jaar. Er is geen mogelijkheid
uw kind op te geven zonder één van de ouderavonden bezocht
te hebben.
Site van de parochie: www.heiligelambertus.nl
Het telefoonnummer is 522109.

Onze parochie op Facebook

St. Jozefkoor organiseert Gregoriaanse dag

Vind ons leuk op Facebook en blijf op de hoogte van het laatste
nieuws en bekijk daar ook onze foto’s.

Op zaterdag 29 september 2012 is er van 11.00 uur tot 16.00 uur
in het Theo Driessen Instituut, Willem Prinzenstraat te Helmond
en naar keuze zondag 30 september van 9.00 uur tot 11.00 uur
in de St. Jozefkerk te Helmond, een ‘gregoriaanse dag’.

facebook.com/ParochieHeiligeLambertus

Voor individuele koorzangers, oud-koorzangers, belang
stellenden, mannen en vrouwen, geschoold of niet geschoold.
Kortom, voor iedereen die nieuwsgierig is naar het gregoriaans,
die open staat voor hoe ze dat daar in de St. Jozefkerk elke
zondag al jaren doen.
Info via het parochiekantoor.

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
Stof tot nadenken in een
klooster
Door Ds. Christien Flier

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

Op zaterdag 2 juni j zijn we met een groep
vrouwen uit de Bethlehemkerk naar de
Abdij van Berne in Heeswijk-Dinther
geweest. Dit bezoek viel binnen het
programma van Vorming en Toerusting.
We werden gastvrij ontvangen door
de gastenbroeder van het klooster. Hij
vertelde ons over de geschiedenis van dit
klooster, over de orde der Norhertijnen
en over zijn eigen levensloop. Voor wie
ook geïnteresseerd is in de ‘witheren’,
zoals de Norbertijnen ook wel worden
genoemd verwijs ik naar hun website.
Voor wie zich wil verdiepen in de regel van
Augustinus - waarop deze kloosterorde
zich baseert - verwijs ik ook naar het
wereldwijde web. Daarin is er naast
aandacht voor contemplalief leven ook
de oproep tot pastoraal werk. Doorgaans
werken de priesters van de orde buiten de
poorten van de kloostergemeenschap. In
het gesprek met de gastenbroeder kwam
de vraag naar voren hoe de kloosters
inspelen op de veranderingen in de
maatschappij? Het antwoord was helder.
“We zitten in een periode van bezinning.
De aan trekkingskracht van kloosters
wordt minder. Niet alleen treden er bijna
geen jonge mensen meer in, er komen
ook steeds minder gasten. Voor mensen
die iets met de kerk hebben - of er juist
heel erg tegen zijn - zijn kloosters nog
verbonden met de kerk cq. Rome. Dat zijn
de 50+ers. De generatie daaronder heeft
niks met de kerk en dus ook niet met

kloosters. Dat betekent dat op termijn
kloosters gaan verdwijnen. In plaats van
na te denken over de vraag hoe we de
kloosters kunnen redden, denken we over
iets anders na. We bezinnen ons op de
vraag hoe we het gedachtegoed van onze
gemeenschap kunnen doorgeven. Want
daar gaat het uiteindelijk om: doorgeven
van gedachtegoed dat jou inspireert. Voor
dat bezinningsproces nemen we de tijd.”
De woorden van deze gastenbroeder
deden me iets. Ze getuigen van realisme.
Wij kunnen geen tij keren. Wij kunnen het
klooster, de kerk, bestaande structuren
niet redden. Maar daar gaat het uit
eindelijk ook niet om. De zaak waarom
het gaat, datgene waarom je een gelovige
gemeenschap vormt, het gedachtegoed
wat je samenbindt, dat moeten we zien
door te geven. Hoe je dat doet is zeker
niet eenvoudig. De Norbertijn had daar
ook nog geen pasklare antwoorden op.
Maar je zag aan hem dat hij ermee bezig
was en gedachten liet rijpen. Nieuwe
gedachten waarin goede communicatie
prioriteit had. Je zag aan hem dat hij
bereid was onbekende paden te gaan
bewandelen voor het doel dat hij voor
ogen had. En je zag dat dat onbekende
hem geen angst aanjoeg. Hij ging het met
openheid en vertrouwen tegemoet.
De ontmoeting in de Abdij van Berne
geeft stof tot nadenken. Ook voor onze
Bethlehemkerk. Ik ben dankbaar voor
het open en eerlijke gesprek. Voor de
rust en het vertrouwen dat er van deze
man uitging. Voor de humor, de verhalen
en de gedachten die hij zomaar met ons
deelde. Voor de eucharistie die we daar
mochten meevieren. Voor de eerbied
voor het evangelie. Voor de aandacht.
Verdriet of verlies?
Er zijn momenten in het leven dat u door
een verlies of een andere verdrietige zaak
behoefte hebt aan contact.
Wanneer u lid bent van een kerk kunt u
daar altijd een beroep op doen.
Want ook in moeilijke dagen leeft uw kerk
graag met u mee.
Blijf in contact met uw kerk
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Rabo WoonEvent
Zaterdag 15 september
Rabobank, Kerkstraat 33
10.00 uur - 15.00 uur
“Sparen of aflossen?” “Nu een huis kopen ja of nee?” Wordt uw huis maar
niet verkocht, of heeft u andere problemen waar u tegenaan loopt? Op al
deze en nog veel meer vragen krijgt u antwoord van onder andere financieel
adviseurs, Helmondse notarissen, Gemeente Helmond en lokale makelaars
tijdens het Rabo Woonevent wat Rabobank Helmond organiseert. Dit event
vindt plaats op zaterdag 15 september van 10.00 – 15.00 uur bij de Rabobank
aan de Kerkstraat 33. U kunt zonder afspraak binnenlopen, of u klant bent, of
niet. Neemt u ook foto’s, tekeningen en dergelijke mee van uw eigen situatie.

p-062312

Dan kunt u namelijk advies op maat krijgen!

www.rabobank.nl/helmond
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‘Al sinds 40 jaar het
succesvolle fundament
onder de lokale woningmarkt met een vernieuwende,
creatieve en verfrissende
kijk op woningpresentatie
en verkoop!
Onze dienstverlening staat als
een huis en onze enthousiaste
makelaars staan voor u klaar om
ook uw woning te verkopen...!
Laat u overtuigen van onze
meerwaarde!’
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Woningruil! Wat is het en hoe werkt het?
Uw huidige woning verkoopt u, aan de verkoper van uw toekomstige nieuwe woning. Zo simpel is het! Het fijne hieraan is, dat u beide dus uw woning verkocht heeft en dat alle zaken op die manier prima geregeld kunnen worden!
De moeilijkheid zit hem in het feit de perfecte match te vinden; koper en verkoper moeten zich melden om dit tot
een succesvol einde te laten verlopen. Geef daarom aan mij aan wat uw woonwensen zijn en ik ga voor u op zoek
naar de ideale woningruil; uiteraard binnen de portefeuille van verkopers die aan een dergelijke woningruil mee
willen en kunnen werken.
LET OP: Binnen Dierdonk ben ik op zoek naar een vrijstaand of halfvrijstaand woonhuis tot ongeveer €500.000,-;
de koper van deze woning verlaat een royaal uitgebouwde 2/1-kapwoning binnen Dierdonk. Heeft u hier interesse in,
neem dan gerust contact met mij op via e-mail: alwin@woonplezier.nl of op telefoonnummer 0492-549055
Zo ziet u: wij laten geen kans onbenut om uw woning of die van een ander te verkopen!

Alwin Greefkes, Makelaar

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

