Editie Mei 2013

Nieuwsblad voor Dierdonk

Gratis kadoshoppen
voor 100,bij uw aankoop
v.a. 1000,-*

Van Gemert extra open:

Hemelvaartsdag 9 mei, 12-17 uur
2e Pinksterdag 20 mei, 12-17 uur
39,-

29,-

v.a.

1399,-

Bijzettafel Twiggy glas wit of zwart
onderblad, van 39,- nu

29,-

419,-

339,v.a.

269,Vintage karpet v.a. 269,Karpetten 170 x 230 cm v.a. 99,-

Hoekbank Vera met losse rugkussens en chromen
poten, excl. sierkussens. Als afgebeeld:
3-zits en ottomane v.a.

1.399,-

Relaxfauteuil Anke

v.a.

799,-

in leer of stof, handverstelbaar,
in diverse kleuren leverbaar
van 419,- nu

339,-

Hoekbank Pety comfortabele hoekbank met chromen poten.
In stof v.a.

799,- In leer v.a. 1.349,-

v.a.

79,-

1099,-

Stoel Milanese

Bank Hero

electrisch verstelbaar.
In vaste uitvoering
v.a.

1.099,-

Ontdek nu alle
voorjaarsverrassingen

in wit of zwart lederlook,
zonder armleuning
met armleuning

79,99,-

HELMOND (0492) 53 36 55, www.vangemertwonen.nl

4259 *Vraag naar de voorwaarden

v.a.

Opeens staat het daar!
Opeens stonden ze daar, de depodogs.
Opeens hingen ze daar de hondenborden,
en opeens zijn ze ook weer weg. En dan:
kom je van Bakel via de Coenderbergslaan
Dierdonk inrijden en dan denk je wat
staat daar opeens toch voor wits aan de
rechterzijde. Misschien een groot bord
Te Koop? Nieuwsgierig (ja dat mag een
redactielid zijn) toch maar eens aan de
ander kant gaan kijken en ja het resultaat
deze keer is de voorpagina. Ook dit stond
er opeens, terwijl dit een mooi item voor
de plaatser (Stadspromotie Helmond?)
van dit bord was om de achtergrond van
dit informatiebord te belichten in de Gazet. Maar het is nog niet te laat ook in Juni
komt er weer een Gazet.
Na de voorpagina volgen er meer, met
daarin terugblikken/impressies van de
gebeurtenissen van de maand april met
als actueelste item het Lenteconcert van
Didoko. Maar ook aankondigingen van
toekomstige zaken zoals een tennistoernooi, het zomerprogramma van MoetNiks
en de Dierdonkdagen.
Wij als redactie hebben deze maand
formeel afscheid genomen van Jeroen
de Kort, waarbij we in tegenstelling tot
eerdere vertrekken uit de redactie nog
geen opvolging hebben gekregen.
Ondanks dat maken wij de Gazet nog
steeds met plezier, maar soms gaat er
dan wel een iets niet zoals het had gemoeten. Zo bleek dat in de puzzel van afgelopen maand een foutje was gemaakt,
wat met 2 extra ogen misschien wel was
opgemerkt. Toch waren er nog 5 jongens/meisjes met een goede oplossing,
waarvan 2 met een opmerking dat het
eigenlijk een ander woord had moeten
zijn. Ook in het voorwoord stond al dan
niet een fout, want hier hadden wij het
over 7 enthousiaste jongeren terwijl in de
tekst er slechts 6 genoemd staan, maar ja
dan wordt je op het verkeerde been gezet door de bijgeleverde foto, waar weer
7 personen op staan. Dat blijkt dan bij

navraag Geoffrey Lemmens van Bureau
Jeugdzorg Brabant te zijn. Hij is actief in
de wijk voor de jongeren.
Doordat we de volle aandacht nodig
hebben voor de Gazet zal het niet snel
gebeuren dat wij als redactie reageren op
mailtjes met vragen van: “heb je mijn stuk
wel ontvangen” of “wanneer wordt mijn
stukje geplaatst.” Wij vragen hiervoor uw
begrip.
De komende maand staat weer bol van
de vrije dagen en feestdagen, zoals de
inhuldiging van Koning Willem-Alexander,
de Dodenherdenking, Bevrijdingsdag,
Hemelvaartsdag, Moederdag en zelfs
Pinksteren. Velen zullen deze vrije dagen benutten om te genieten van een
(korte) vakantie. Voor diegene die hier
blijven is in Dierdonk geen Oranjefeest
georganiseerd, uiteraard zijn we van harte
welkom bij onze buren in Bakel waar ook
Dierdonkertjes aan zullen treden bij de
King’s Factor. Ook kunt u natuurlijk naar
het centrum. Vergeet op onze feestdagen niet het juiste vlaggenprotocol toe te
passen, want niet alle dagen wordt met
wimpel gevlagd.
Ook in de maand mei de eindexamens,
wij wensen alle eindexamenkandidaten
veel succes toe.
U met vakantie!? toch zien wij uw kopij
graag tegemoet zodat er ook in de maand
juni weer een Gazet op uw mat ligt.
Nog een ding tussen onze gewaardeerde
adverteerders staan ook mopjes, deze
maand is het schuddebuikende mannetje
vervangen door ons eigen “dubbel van
het lachen” liggende Dierdonkey. Met
dank aan Ray Nicholson.
Veel leesplezier.

Voorwoord
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Verenigingen

GAZET

Redactieadres: redactie@dierdonk.org
Wijkvereniging:
www.dierdonk.eu
Adres: Ockenburghpark 78
5709ML Helmond,
Secretariaat:
secretariaatwijkvereniging@dierdonk.eu
Wijkraad:
www.dierdonk.eu
Secretariaat:
secretariaatwijkraad@dierdonk.eu
Parkzicht (gebouw)
(556266 Fax: 556267
Secretariaat: Hans v. Rijt,
Postbus 130, 5700AC Helmond
Reserveringen via beheerder:
(06-30735792
www.parkzicht-dierdonk.nl
GFT & PLASTIC: Ma. 6 en Za. 18 mei
RESTAFVAL:
Ma. 13 en 27 mei
OPHALEN OUD PAPIER:
Ma. 6 mei ten westen en
wo. 8 en 22 mei ten oosten van
de Dierdonklaan.

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.nbbclubsites.nl/club/30014
De fotoclub van Dierdonk
www.fotodier.nl
voorzitter.fotodier@gmail.com
(06-51185771

Scouting Paulus Helmond-oost / Dierdonk
Blokhut: Bakelsedijk 208,
5703 JH Helmond.
Informatie: P. Sanders,
Wethouder Hamacherplein 14,
5701 CW Helmond, (542730
Liedertafel ‘’t Akkoordje’
(534726
N.Raaijmakers
akkoordje@live.nl
www.akkoordje.nl

Secretariaat:
Schovenhorstweide 1,
5709SG Helmond,(517210
secretaris@rampetampers.nl
www.rampetampers.nl
Dierdonkkoor
Jannet v. d. Kolk
Didoko@gmail.com
www.didoko.nl
Dierdonkdagen
Voorzitter: J.Vincent, (510136
Secretaris: H. v. Rijt, (559897
dierdonkdagen@gmail.com
Tennis Vereniging Dierdonk
Secretariaat:
Leeuwenborchweide 19,
5709SB Helmond, (514007
secretaris@tvdierdonk.nl
www.tvdierdonk.nl
Knutselclub
Secretariaat en inschrijving
leden:
Heidi Swinkels (515221.

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
(522109
Parochie H.Lambertus
Wijkopzichter Dhr. Paul Linders
mail: p.linders@helmond.nl
Ziekenhuis Elkerliek
(595555
Apotheek uitdeelpost Dierdonk
(522016
Waterleliesingel 16
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

Huisartsen praktijk Dierdonk
F.A.T.C. van Vijfeijken,
(514121
M.H.W. Strijbos
(558732
Spreekuur op afspraak
Waterleliesingel 20, 5709 PD Helmond
www.huisartsenpraktijkdierdonk.nl
Tandarts Dhr. R.J. van Hagen,
Coendersberglaan 42
5709 MA Helmond
(556156
Behandeling op afspraak
Tandarts Mw. H. Jeurgens-Schoolen
Waterleliesingel 22
(510410
5709 PD Helmond
Behandeling op afspraak
Praktijk voor Fysiotherapie,
Manuele en Kinderfysiotherapie
Waterleliesingel 18
5709 PD Helmond
(512723
dagelijks van 8.00 - 18.00 uur
Behandeling op afspraak

Verloskundige praktijk “de Uiver”
Waterleliesingel 18
(518551
5709 PD Helmond,
di (namiddag - avond)
Spreekuur:
wo en do (ochtend)
ma-do: 13:00-14:00
Afspraken:
www.verloskundigendeuiver.nl
Logopediepraktijk Dierdonk
logopedie.brouwhuis.dierdonk@gmail.com
Normaal
(558360
Mobiel
(06-10767213
Peuterspeelzaal Hummeldonk (514611
Moeders – voor - moeders
Sandra Rondeel
(514911
Kinderopvang ZieJeZo
Zwanebloemsingel 54
(556350
Kinderdagverblijf De Bereboot
Oude Dierdonk 1
(475009
Spring Kinderopvang
met een voorsprong
(088-2088200

COLOFON GAZET
13e jaargang nr. 5 – Editie Mei 2013
verschijnt 11x per jaar
Huis-aan-huis in Dierdonk.
Oplage 1.800 stuks.
Redactie:
Frank Smits
Jos v.d. Eijnden
Sylvia Neve

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

Ray Nicholson
Foto’s: o.a.
Niek de Jongh
Jeroen de Kort
Frank Smits
Jos v.d. Eijnden
Advertenties:
Frank Smits (517210)
E-mail: advertenties@dierdonk.org
Bezorging:
S. Neve tel. (515192)
Redactieadres:
Schovenhorstweide 1,
5709SG Helmond, (517210)
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 !! en Afbeeldingen,
logo’s, etc. apart meeleveren in een zo
hoog mogelijke kwaliteit !!
Jaarkalender zie www.dierdonk.eu
Advertenties en Kopij voor de volgende
13 mei.
uitgave inleveren uiterlijk:
Volgende verschijningsdatum rond:

31 mei.
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Voorwoord door Frank Smits.
Belangrijke telefoonnummers, ophaaldata containers en oud
papier.
Politiek met bijdragen van: Ellen Niessen en Joan Damen.
Verenigingsnieuws: Moet Niks mededelingen en Fotodier.
verslag Feestavond terug naar de 80 en 90-er jaren en Didoko
Lente-Concert.
Bakel weer Oranje.
Nieuws van uw Wijkraad en Dierdonk krijgt kunstwerk van
stichting Carat (4).
Column Dierdonk 3D: Opticien in Dierdonk.
Jeugdpagina’s met: verhaal, kleurplaat, etc.
Open Toernooi Tennissen in Dierdonk!
Aquarius: Leer bij ons duiken!
Uitgelicht: COSCOM.
Annatheater en IVN wandeling.
Vervolg jeugdpagina’s, Puzzel met uitslag.
Ingezonden: Dierdonkschool en Scouting Paulus.
Ingezonden: Hockeyclub Bakel en de 54e
Wandelavondvierdaagse.
Programma Filmhuis.
Ingezonden: Zomaar een dagje in Dierenkliniek “Brouwhuis”,
De Bereboot i.s.m. voetbalvereniging Mulo.
Berichten van de wijkagent.
Kerknieuws met bijdragen van: de Lambertus-parochie en de
Bethlehemkerk.

Inhoud
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Fysiotherapie
Helmond

Konings

•
•
•
•

Fysiotherapie
Manueeltherapie
Sportfysiotherapie
Orthopedische
Revalidatie
• Oedeemtherapie
• Dry Needling

voor Verf en Behang

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

Van Lieshout Stoffering
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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.
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Horstlandenpark 2 / 5709 MB Helmond

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

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

Bel gerust voor
een vrijblijvende offerte

UW SPECIALIST IN:

VERWARMING EN COMPLETE BADKAMERS

www.ruyssenaars-vdbroek.nl
f

3 x Nederland
Moeder en Jantje zitten
TV te kijken.
Als de koningin in beeld
verschijnt, zegt moeder:
"Kijk jongen, dat is nou
de koningin van
Nederland."
Vraagt Jantje:

ACTIE - ACTIE - ACTIE

"Van Nederland 1, 2 of 3?"

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.

Fietsen op
de veluwe?

Er kan er maar één de beste zijn! Ga voor de beste keus naar...

Gevestigd in Dierdonk
www.josvanheugten.com

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

De beste keus! T. 0493 - 313542

De specialist in uw regio:
Autobedrijf van Tilburg Dukaat 1 Deurne

Nieuw stadion Helmond Sport
De bouw van een nieuw stadion
voor Helmond Sport staat weer
op de agenda. De coalitie-partijen,
waaronder de VVD, hebben
afgesproken dat zij daar positief
tegenover staan en dat zij vinden dat
meerdere potentiele en kansrijke
kostendragers (lees: investeerders)
aan dit sportvoorzieningenproject
moeten deelnemen, waardoor dit
project tevens een economische
impuls voor de regio kan zijn. De
VVD staat dus positief tegenover
het creëren van commerciële
ruimtes waardoor de exploitatie van een nieuw stadion mogelijk
wordt. Ergo, het exploiteren van een stadion is absoluut ondenkbaar
zonder deze mogelijkheid. Want van een voetbalwedstrijd 1 x in
de veertien dagen kan een stadion niet bestaan. Wel vinden wij
dat deze commerciële activiteiten niet in strijd mogen zijn met
de activiteiten die plaatsvinden in het centrum. Tevens zien wij
een nieuw stadion als trekker voor de nog te ontwikkelen Groene
Peelvallei en Berkendonk op het gebied van outdoor-leisure oftewel
vrijetijdsbesteding in de buitenlucht.

Vrijetijdsvoorzieningen
Al jaren hamert de VVD erop
dat Helmond haar aanbod in
vrijetijdsvoorzieningen op peil
dient te brengen. Zo vragen wij
al tien jaar om een commerciele
exploitatie van Berkendonk, om een
uitbreiding van het winkelaanbod
in de stad, om meer voorzieningen
voor de jeugd en kinderen. Het
inwonersaantal is de afgelopen
twintig jaar fors gestegen maar het
voorzieningenpeil bleef achter.

Door het aanbieden van mooie
groenstedelijke woonmilieus wilden wij hoger opgeleiden en kenniswerkers naar Helmond trekken. Je zult dan als stad echter ook
op het gebied van de vrijetijdsbesteding en cultuur iets te bieden
moeten hebben maar dat bleek jarenlang een moeilijke stap. De

Al eerder heeft ondergetekende geopteerd voor een accommodatievoorziening voor de aanwezige watersportverenigingen, de
kanovereniging en een BMX-voorziening om een eerste aanzet
hiertoe te geven.
Of dit alles bewaarheid wordt weet ik niet maar wij kunnen
wel proberen iedereen te overtuigen van onze visie. Wordt dus
vervolgd!
Joan Damen

ontwikkeling van de Groene Peelvallei met een goed aanbod van
leisure stuitte bij veel partijen op verzet en onwil. De komst van
Xperience World in het centrum werd een discussie waarbij de
tegenstanders de faciliteit als goedkope Gamehal afschilderden om
de publieke opinie maar te kunnen beïnvloeden.
Uitbreiding van het centrum werd door de doemdenkers als
onrealistisch en onhaalbaar ingeschat. Toch hebben we altijd
vastgehouden aan ons standpunt dat je als stad vooruit moet en
in beweging moet blijven.
Dat dit een juiste overtuiging is bleek uit de resultaten van een
onderzoek naar de vrijetijdsvoorzieningen in onder meer Helmond
door het Bureau Buiten in opdracht van het SRE.
Helmonders zijn, vergeleken met de regio, relatief ontevreden over
het huidige winkelaanbod, aldus het rapport. Daarnaast is men
minder tevreden over de mogelijkheden om in de openlucht te
wandelen en te fietsen en over de mogelijkheden voor watersport.
Men mist een goed (buiten)zwembad, een binnenspeeltuin voor
kinderen, een wellnessvoorziening, meer winkels en meer variatie
in het winkelaanbod.
Het is dus een goede zaak om ons in te blijven zetten voor
ontwikkelingen die mede door particuliere investeerders mogelijk
gemaakt kunnen worden. Initiatieven in het centrum maar ook
aan de rand van de stad. We zullen moeten faciliteren daar waar
kan zodat met name ook de jongeren en de hoger opgeleiden die
nu nog sterk Eindhoven georiënteerd zijn, in de toekomst ook in
Helmond aan bod komen. Hierdoor zal de quality of life toenemen
en zullen deze groepen behouden blijven voor de stad en dat is iets
wat we toch allemaal zouden moeten willen.

Ellen Niessen

Politiek
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MoetNiks mededelingen in de maand Mei.
Donderdag 28 maart was de laatste computer ochtend van
dit seizoen. Carel heeft aangegeven om vanaf oktober niet
meer door te gaan met het geven van specifieke lessen. Die
donderdag is even stil gestaan bij alles wat Carel voor de
computer ochtenden betekend heeft. Als dank kreeg Carel
een attentie aangeboden van alle cursisten. Zijn vrouw Cissy
kreeg een bloemetje namens de wijkvereniging. Daarna was
er nog een gezellig halfuurtje voor alle aanwezigen en werd er
gebrainstormd hoe we in oktober een nieuwe invulling kunnen
geven aan de wekelijkse computerinloop op de donderdag. Er
zijn enkele ideeën gelanceerd en we komen hier t.z.t. op terug.
Vanaf 10 oktober is Parkzicht weer open voor het Computercafé
en voor andere aktiviteiten b.v. kaarten.

en hun paspoort of ID kaart. Bij slecht weer paraplu meenemen,
de Hop-on Hop-off bus is een dubbeldekker en die is boven
open.
Dinsdag 28 mei is de eerste fietstocht.We fietsen ongeveer
20/25 km. en vertrekken om 10:00 uur bij parkeerplaats A.H.

Vanaf 1 mei kan er weer elke woensdag tot en met 2 oktober
Jeu de Boules gespeeld worden op de banen bij Parkzicht.
Er wordt gespeeld van 10:00 uur tot ongeveer 12:00 uur. Rond
11:00 uur koffiedrinken in Parkzicht.
16 mei is de busreis naar MÜNSTER. Zoals ieder jaar was de bus
snel volgeboekt, er staan zelfs twaalf personen op de wachtlijst.
De gelukkigen die meereizen worden om 7:45 uur verwacht bij
de vertrekplaats (Albert Heijn) met een flinke portie goede zin

Lid worden van de wijkvereniging?
Met dit formulier kunt u lid worden van de wijkvereniging.
o
Ik wens lid te worden van Wijkvereniging Dierdonk
Ik wil meedoen als vrijwilliger bij activiteit ...................................
o
o
Ik mag gebeld worden als er assistentie nodig is
Familienaam:
.........................................................................
Adres:		
.........................................................................
Postcode:
....................................................
Tel.: 0492 ....................................................
Gezinssamenstelling
voorletters roepnaam geboortedatum m/v achternaam

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

Programma MoetNiks mei / oktober 2013
Datum of Periode

Activiteit

Plaats

Toelichting

elke woensdag vanaf
1 mei t/m 2 oktober

Jeu de Boules

Jeu de Boules banen op
Promenade bij Parkzicht

aanvang: 10:00 uur

donderdag 16 mei

Bustocht naar Münster

Vertrek: Parkeerterrein
Albert Heijn

verzamelen 7:45 uur

dinsdag 28 mei

eerste fietstocht

Vertrek: Parkeerterrein
Albert Heijn

vertrektijd: 10:00 uur

dinsdag 25 juni

Dagfietstocht
“Eat and Bike”

Vertrek: Parkeerterrein
Albert Heijn

aanmelden en betalen: 512516
zie Gazet van juni

Jeu de Boules Toernooi

Jeu de Boules banen op
Promenade bij Parkzicht
Barbecue in Parkzicht

aanvang: 13:30 uur
Barbecue aanvang: 17:00 uur
aanmelden en betalen: 512516
zie Gazet van juni

woensdag 17juli

Aansluitend Barbecue

vertrektijd: 10:00 uur
terug in de namiddag
aanmelden en betalen:512516
zie Gazet juli/augustus

donderdag
22 augustus

tweede fietstocht
Vertrek: Parkeerterrein
met excursie naar het
Albert Heijn
Boerenbondsmuseum

dinsdag
17 september

derde fietstocht

Vertrek: Parkeerterrein
Albert Heijn

vertrektijd: 10:00 uur

woensdag 2 oktober

Laatste speeldag
Jeu de Boules

Jeu de Boules banen op
Promenade bij Parkzicht

aanvang: 10:00 uur

woensdag 9 oktober

Start koersbalseizoen

in Parkzicht

aanvang: 10:00 uur

donderdag 10 oktober

eerste Inloop
en computercafé

In Parkzicht

van 10:00 uur tot 12:00 uur

Contactpersonen:

Carel van der Zanden
Jeanne en Hans de Jong
Peter van Rooij

tel: 512 548
tel: 512 516
tel: 518 564

17e Dierdonkweekend 6-7 en 8 september.

Beste medewijkbewoners het
zal plaats vinden op:

17e dierdonkweekend

6-7 en 8 september 2013
Houd de komende uitgaven van de Gazet in de gaten voor
verdere informatie
Bestuur stichting Dierdonkdagen
Secretariaat
p.a. Hans van Rijt Leeuwenborchweide 58 5709 SC Helmond 0492-559897

Verenigingsnieuws
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Een treffend moment op camera vastleggen..
Wil je meer weten over onze club kijk dan op
onze website www.fotodier.nl of mail naar
voorzitter.fotodier@gmail.com

Een treffend gevoelig moment op camera vastleggen.
Een moment dat je raakt.
Gerard Brands kan dat.
(Fotodier clublid Jose Luijten)
Waarom deze foto’s gemaakt, bewust of onbewust! Ik weet het
niet. Wat ik probeer is de sfeer van het moment vast te leggen.
Thuis, bij het bekijken van de foto’s vertellen ze me veel meer
of roepen vragen op.
Met de manier waarop ik fotografeer besteed ik te weinig
aandacht aan de techniek.
Om bewuster met de camera om te kunnen gaan en daardoor
meer uit mijn foto’s te kunnen halen ben ik lid geworden van
fotodier. op een ongedwongen en speelse wijze leren we van
elkaar het optimale uit de camera te halen.

Kröller-Müller Museum. De foto laat een van de negen tijgers
zien die onderdeel zijn van zijn tentoongestelde kunstwerk. Zijn
doel, het kweken van een ongemakkelijke houding wordt met
het kunstwerk volledig bereikt.
Het werk wordt als volgt omschreven:
Cai heeft impliciet zijn reactie op terrorisme, oorlogsgeweld en
uitroeiing gegeven in dit werk en de ongemakkelijke houding
van de mens tegenover deze fenomenen.
Heroiek heeft een schaduwzijde waarin het gevecht tussen goed
en kwaad woedt.
Dromen
Foto genomen in Guatemala, verborgen op een terras met
telelens.
Het meisje kijkt dromerig uit naar wat er op straat gebeurt. Waar
haar gedachten naar uitgaan is niet te raden. Op het moment
dat de foto is gemaakt is het druk is op de straat, het is een
komen en gaan van mensen. Foto genomen in Guatemala,
verborgen op een terras met telelens.

Een ongemakkelijk gevoel.
Dat krijg je bij het zien van dit kunstwerk Inopportune:
Stage two 2004 van kunstenaar Cai Guo-Qiang (1957) in het

Een leven lang op de steenfabriek
Foto gemaakt tussen Jaipur en Agra, India,
Onverwacht doen we bezoek aan een willekeurige steenfabriek
ergens in Noord India. Het geeft het bestaan weer van mensen
die hier hun leven lang doorbrengen. Kinderen, nieuwsgierig als
ze zijn, kijken verbaasd naar de onverwachte bezoekers..
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... “Gerard Brands kan dat”
Even bijkletsen
Foto gemaakt in Guatamala
Tieners zijn overal gelijk. De foto geeft een beeld wat je op de
hele wereld na schooltijd kunt maken. Twee vriendinnen kletsen
lekker bij.

Wat denkt ze van ons
Foto gemaakt tussen Jaipur en Agra, India,
Wat gaat er in het hoofdje om? Het is niet te raden. Verbaasd
vreemden te zien? Kan ze iets verwachten? Etc, etc. We hebben
het niet kunnen vragen, we kwamen haar toevallig tegen tijdens
een korte stop ergens in India.

Respect
Foto gemaakt in Apeldoorn
Ondanks haar forse postuur weet het meisje drie tegenstanders
het moeilijk te maken. De foto laat zien dat op uiterlijk niet
geoordeeld en beoordeeld moet worden. Uit navraag blijkt dat
ze voor de teamgenoten een gewaardeerd en gerespecteerd
teamlid is.

Trotse krijgers
Foto gemaakt in Delhi
Deze mannen poseren trots en strijdlustig als elke veteraan.
Hier zijn het de bewakers van de grootste Sikh tempel in Delhi

Gerard Brands
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Aan een gezellige tafel kunt u in uw eigen
omgeving, samen met vriendinnen, collega’s
of familie, genieten van een overheerlijke
“High Tea”.
Wij serveren u 3 hartige en 3 zoete lekkernijen
en een overheerlijke bonbon, uiteraard vergezeld door bijpassende theesoorten.
Tenslotte, als afsluiter van de middag, een
spoom om de smaak af te ronden.
Vanaf 19,75 euro p.p.
(min 6 personen)
Voor een impressie:
www.thuis-hightea.nl of kijk op
facebook (thuis hightea)
reageren:Thuis-Hightea@hotmail.com
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Schoonheidssalon

yentill

Aanbieding

va
Ka mo bee

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

MB Advies ontlast ondernemers op financieel en
organisatorisch gebied en zorgt voor een rustige en
zekere toekomst. Wij begeleiden uw organisatie in alle
levensfasen: van start naar groei tot volwassenheid en
afwikkeling.
MB Advies kijkt op de achtergrond mee naar uw
persoonlijke financiële situatie. Wij kennen uw zakelijke
positie en koppelen die aan uw privéomstandigheden.
• MB Advies B.V. • Churchilllaan 101 • 5705 BK Helmond •
• 0492-780630 • info@mbadvieshelmond.nl • www.mbadvieshelmond.nl •
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verstelbaar
160x200
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Nieuw: Caresse boxsprings

Feestavond terug naar de 80 en 90-er jaren.
Bent u afgelopen zaterdag 6 april niet in Parkzicht geweest?
Dan weet u niet wat u gemist heeft. Hier werd namelijk in
een gezellige sfeer weer een feestavond gehouden welke
aangeboden werd door de wijkvereniging i.s.m. Parkzicht.
De avond had als thema de jaren 80 en 90, de muziek werd op
een prima wijze verzorgd door de beide diskjockeys uit onze
eigen wijk. Rond half tien begon de avond pas goed op gang te
komen en gingen de voetjes van de vloer. Toen de uitgenodigde
dansleraar aan de aanwezigen de passen voordeed die bij een
nummer van de Beegees hoorden kwam het feest pas echt
op gang. Onder het genot van een drankje en een door de
wijkvereniging aangeboden hapje hadden de ongeveer 60
aanwezigen een prima avond die eigenlijk voor iedereen te
vroeg ten einde was.
Wij, de wijkvereniging en Parkzicht, vonden deze avond in ieder
geval voor herhaling vatbaar en zullen in de toekomst zeker
weer een feestavond met een thema voor u als wijkbewoners
gaan organiseren. Wij bedanken allen die de moeite genomen
hebben om te komen en hopen u allen, samen met meerdere
wijkbewoners, te mogen begroeten op een volgende avond in
ons eigen wijkgebouw Parkzicht.
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Insectenwering
Vloerbedekking
ZO MOOI...

Laat u verrassen op onze
nieuwe Facebook-pagina:
facebook.com/smitsensmits

www.smitsensmits.nl

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

Is uw huis al klaar
voor de zon?
Spaargeld op het dak levert meer op dan bij de bank
De korte terugverdientijd van 6 jaar (bedrijven
zelfs 4 jaar) valt bij eenieder in de smaak en de
terugdraaiende energiemeter al helemaal.
Naast een prima rendement zet je met een
eigen zonne-installatie ook de eerste stap op
weg naar een onafhankelijke energievoorziening. Tevens brengt het bewustwording
met zich mee; voor sommige klanten is het
inmiddels een sport geworden om energie te
besparen. En wat dacht je van het milieu?
Zonne-energie vermindert de uitstoot van
CO2 aanzienlijk.
Enkele quotes van klanten:
‘De werkelijke opbrengst is in lijn met vooraf gegeven prognoses’, ‘Het was bijzonder prettig zaken
doen’, ‘De benadering door eigenenergie.net
was vriendelijk en vertrouwenwekkend’, Men
wist je te overtuigen van een goed product wat
men levert’, ‘De offerte was prima’, ‘Het is geen
verkoop kletskoek maar echte kennis die
eigenenergie.net met je deelt’

www.eigenenergie.net

iedereen heeft recht op eigen energie.

Meld je nu aan ...
Via bvanbost@eigenenergie.net voor een
bezoek, advies en persoonlijke offerte
op maat of bel met 06-15018252 of
040-8432067. Of probeer onze locatiescan op www.eigenenergie.net.
Verder kunnen we bij voldoende aanmeldingen ook een informatieavond
verzorgen bij u in de buurt. Meld u
daarvoor aan op onze website.
Subsidie
Het subsidiebedrag van maximaal 650 euro is
misschien niet doorslaggevend in de aankoopbeslissing maar wel leuk meegenomen. Op dit
moment is de subsidiepot nog gevuld met ruim
26 miljoen euro oftewel meer dan 40.000
(www.agentschapnl.nl). Velen gingen u voor en
kregen subsidie uitbetaald. Naast de huidige
subsidieregeling kunt u sinds 1 Maart ook
gebruik maken van 6% BTW op de installatiekosten! Ons advies: Maak uw huis klaar voor
de zon!

Slechts in elkele jaren
is de investering van
zonnepanelen terug
verdiend.

De zonnepanelen
kennen een garantie
van 25 jaar.

Niet langer afhankelijk
van energiebronnen
die op raken en geen
uitstoot van schadelijke
stoffen meer.

Ook het Nederlandse
klimaat heeft ruim
genoeg lichturen om
een goed rendement
te behalen.

Hoogwaardige inAdvies, installatie en
novatieve producten
onderhoud worden
zorgen voor
uitgevoerd door lokale
een optimale energie- betrouwbare en gecertiopbrengst.
ficeerde installateurs.

Lente-concert Didoko met Nonna Fautoeboen
Op zondag 21 april was Julia van Stiphout te beluisteren in
Parkzicht. Als Nonna Fautoeboen met het Moluks koor “Nar
Ewav” en als Julia bij het Dierdonkkoor “Didoko”.
Compleet in stijl, in een prachtige sarong, zingen de 4 dames van
Nar Ewav de sterren van de hemel, begeleid door hun toetsenist
en Gollie de dirigent met gitaar.
Nar Ewav is niet zomaar een koor. Veel gevraagd en graag
gezien en gehoord. Zij waren aanwezig bij de installatie van de
pastoor van hun parochie, hebben gezongen in Den Haag bij
de ambassade en tijdens herdenkingen. Zij repeteren met veel
plezier. Tijdens een feestje wordt meestal gezellig tot in de late
uurtjes door “gerepeteerd”. Julia zingt vaak tijdens het koken,
tot groot plezier van de familie. Ze zit dan ook op twee koren,
Nar Ewav en het Dierdonkkoor.
Op zondag 21 april was het zover: een dubbelconcert voor Julia
Ze was toch wel nerveus…. Tot op het laatste moment zijn er
teksten uitgeprint, kleding gemaakt en stukken doorgenomen
Maar onder toeziend oog van haar familie en vele andere
belangstellenden was het een fantastisch concert.
De overschakeling van het ene koor naar het andere ging
geruisloos. Julia we zijn trots op jou! Top! We hebben van Nar
Ewav genoten!
Wij als Didoko willen iedereen bedanken!
Tot een volgende keer.

Zin om te zingen?
Kom eens kijken tijdens een van onze
repetities dinsdagavond in Parkzicht,
Dierdonkpark 6, 5709 PZ Helmond van
20.00 tot 22.00 uur. U bent van harte
welkom!
Voor meer info: info@didoko.nl of kijk op
www.didoko.nl.
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Op 29 en 30 april kleurt Centrum van Bakel weer Oranje
In diverse steden en dorpen is het lang
de vraag geweest, wordt er wat georganiseerd op Koninginnedag vanwege de
activiteiten rond de troonwisseling op
30 april aanstaande?
Bij Stichting Koninginnedag Bakel heeft
er nooit twijfel bestaan of de activiteiten
door moeten gaan op en rond Koninginnedag. Stichting Koninginnedag Bakel is er
van overtuigd dat het centrum van Bakel
oranje gekleurd moet zijn op Koninginnedag en is al weer geruime tijd bezig om
in het centrum van Bakel een geweldig
feest te organiseren.
Het programma ziet er in grote lijnen als
volgt uit.
Maandag 29 april Koninginnenacht,
aanvang 20.00 uur.
Op maandag 29 april tijdens Koninginnenacht treedt in de feesttent de geweldige rockcoverband Up Yours uit Asten
op. Tijdens de Grande Finale van de Clash
of the coverbands 2012 wist deze band
een 2e prijs te behalen bij de publieksstemmen.
Naast deze geweldige band treedt ook op
de nieuwe 3-koppige amusementsgroep
Tsjonge Jonge. Het repertoire bestaat uit
Hollandse meezingers en cabaretachtige
acts.
En of het niet genoeg is heeft Stichting
Koninginnedag voor deze avond de
meest spraakmakende tonprater van
de laatste jaren weten binnen te halen.
Niemand minder dan de zesvoudig ZuidNederlandse Kampioen Berry Knapen die
bij eenieder de lachspieren zeker weet te
raken met de toepasselijke act van Prins
Willem Alexander.
Dinsdag 30 april middagprogramma
Koninginnedag aanvang 13.30 uur
Op dinsdag 30 april zal Burgemeester
van Someren en Harmonie Musis Sacrum
om 13.30 uur Koninginnedag 2013
officieel openen met het hijsen van de
Nederlandse vlag.
Het centrum staat op die middag weer
vol met stands en kinderattracties waar
de kinderen weer volop plezier kunnen
beleven. Ook is er weer de vrije markt
waar kinderen hun spulletjes kunnen
verkopen.
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In de Feesttent zullen er weer diverse
optredens zijn van kinderen. Wanneer de
inhuldiging van Koning Willem Alexander
heeft plaats gevonden, zal voor de Bakelse
kinderen een talentenwedstrijd beginnen
onder de toepasselijke naam The Kings
factor. Een echte wedstrijd, met echte
jury en leuke prijzen. Kinderen kunnen
zich daarvoor nog steeds opgeven. Kijk
op onze website.
U hoeft de troonwisseling niet te missen
Wij proberen het iedereen zoveel
mogelijk naar de zin te maken. Wilt u de
troonwisseling mee beleven? Wij zullen
zorgen voor een scherm zodat u niets
hoeft te missen.
Dinsdag 30 april avondprogramma
Koninginnedag aanvang 20.00 uur
‘s-Avonds vindt in de feesttent een
muzikale happening plaats met optredens
van DNA en Mad Cows.
DNA is een energieke strakke rockband
met als zangeres niemand minder dan
onze eigen Bakelse Nicole Verstappen.
De Mad Cows spelen ruim 2 uur rock ‘n’
roll met muziek vanuit de jaren 60 tot nu.
Over bijna alle nummers gaat een Mad
Cows sausje.
Ook is Stichting Koninginnedag Bakel in
samenwerking met Jeugdnatuurwacht en
IVN bezig een Koningslinde te plaatsen
in Bakel vanwege de troonwisseling.
Gedacht wordt aan een Koningslinde die
33 jaar oud is. Nadere informatie hierover
volgt nog.
Om deze activiteiten in Bakel mogelijk te
maken, is Stichting Koninginnedag Bakel
op zoek naar sponsoren. Wellicht dat u
binnenkort daarover wordt benaderd.
Kijk voor verdere informatie op
www.koninginnedagbakel.nl.
Stichting Koninginnedag Bakel

Dierdonk krijgt kunstwerk van stichting Carat (4)
We hebben hard gewerkt en zoals u In
de vorige Gazet hebben we verteld, dat
de grondvorm van het beeld gemaakt is
van roofmate en pur. Daarna wordt de
grondvorm bekleed met boetseerwas.
Gaandeweg ontstaat de vrouwenfiguur.
Na veel kneden, boetseren, afstand
nemen en opnieuw kijken is onze dame
gereed voor transport naar de bronsgieter.
Aangezien het beeld levensgroot is,

moeten we een speciale bekisting maken,
om het beeld veilig te kunnen vervoeren.
Dit is gelukkig allemaal goed gegaan en
nu staat het beeld bij de bronsgieter, om
gegoten te worden. We hebben nu even
tijd om te brainstormen over de vorm en
materiaalsoort van de brug. De gemeente
heeft goedkeuring gegeven voor de exacte
plaats van het kunstwerk. Het beeld komt
aan het begin van de Dierdonklaan te staan,

dus als je vanaf de Bakelsedijk komt, word
je begroet door onze dame op de brug.
De datum van de onthulling is bekend, dit
wordt zaterdag 8 juni 2013. De onthulling
staat gepland rond 12.00uur en krijgt een
feestelijk tintje. Hier is de wijkraad druk
mee bezig en verdere informatie volgt.
Zoals jullie lezen, liggen we nog steeds op
schema. Wordt vervolgd.
Vriendelijke groet, Petry en Jos

Nieuws van de Wijkraad
Met ingang van 09-02-2013 is de ’nieuwe regeling subsidie bewonersinitiatieven Helmond 2013’ van kracht.
De regeling is bedoeld om de bewoners
initiatieven in de wijk te stimuleren.
Bewoners kunnen hiervoor, middels de
nieuwe regeling, subsidie aanvragen bij
de wijkraad. De wijkraad beoordeelt
het ingediende initiatief en neemt een
besluit over toekenning van budget. Om
voor subsidie in aanmerking te komen moet het initiatief de
ambitie hebben om de leefbaarheid in de eigen wijk, buurt of
straat te verbeteren of de sociale samenhang binnen de wijk en
tussen bewoners te versterken.
Kijk voor de volledige tekst van de nieuwe regeling op de website
http://www.dierdonk.eu onder wijkraad -> bewonersinitiatief
De rolverdeling bij uitvoering van de regeling is als volgt:
• Het college verdeelt jaarlijks een budget onder de wijken
in Helmond. Voor 2013 is het wijkbedrag vastgesteld op €
7.500 per wijk. Dit budget wordt beschikbaar gesteld aan de
wijkraad die het tevens beheert.
• De wijkraad beslist namens het college over het verlenen
van subsidie.
• De initiatiefnemer moet bij de aanv raag van subsidie

gebruik maken van het door het college vastgestelde
aanvraagformulier en gereedmeldingsformulier en zorgt
ervoor dat de subsidie wordt besteed aan de uitvoering van
het initiatief en administreert de uitgaven zorgvuldig.
In de praktijk komt het neer op:
• De initiatiefnemer dient een aanvraag voor financiële bijdrage
in door het aanvraagformulier van de site te downloaden en
dit volledig ingevuld naar de wijkraad te sturen.
• De wijkraad beslist na ontvangst van een volledige aanvraag
over het verlenen van subsidie.
• Na realisatie van het initiatief dient de aanvrager van de sub
sidie het gereedmeldingsformulier van de site te downloaden,
dit volledig in te vullen en aan de wijkraad te sturen.
• Op basis hiervan en na controle van realisatie, wordt door de
wijkraad de definitieve subsidie vastgesteld.
• Subsidieaanvragen kunnen tot uiterlijk 1 oktober van het
lopende subsidiejaar worden ingediend bij de wijkraad. Deze
regeling is van kracht tot 31 december 2014.
Het aanvraagformulier en het gereedmeldingsformulier vindt u op de
website http://www.dierdonk.eu onder wijkraad –> bewonersinitiatief.

Ik hoop dat er veel gebruik gemaakt zal worden van deze regeling.
Samen kunnen we van onze mooie wijk een actieve leefge
meenschap maken. Deze subsidieregeling kan ons daarbij helpen.
Tot ziens in de wijk, Mirjam van Rooij
Penningmeester Wijkraad Dierdonk
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Nieuwe
caravaN?
Yoga brengt je in balans

De beste keus! T. 0493 - 313542
Dian van der Weiden
kijk op www yoga-helmond nl
of
06-55 327 968
2 bel
12:47

De specialist in uw regio:
Autobedrijf van Tilburg Dukaat 1 Deurne

Handen
Kristel is met haar moeder in een
groentewinkel. Als moeder heeft
afgerekend, zegt de groenteman:
"Pak maar een handje nootjes!"
Kristel kijkt naar de nootjes, maar
doet niets. Dan zegt de groenteman het nog een keer. Kristel
doet nog steeds niets. De groenteboer loopt naar de kist, pakt een
hand vol nootjes en geeft ze aan
Kristel.Buiten vraagt haar moeder:
"Waarom pakte je die nootjes niet
zelf?" Kristel: "Omdat de groenteboer veel grotere handen heeft
dan ik!"

www.robjacobstuinaanleg.nl

Tel.+31 (0)6 215 62 647

Zorg voor alle generaties!
Bij de Zorgboog staan we klaar voor alle generaties. Iedereen,
ongeacht welke leeftijd, kan bij ons terecht voor een breed
pakket aan diensten in wonen, welzijn en zorg. Van zwanger
schapsbegeleiding, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg tot
gemaksdiensten, cursussen en verpleging en verzorging.
U vindt ons in onze woonzorgcentra en thuiszorgwinkels bij
u in de buurt, of we komen bij u aan huis. Zo krijgt u altijd
de beste zorg.

Bekijk ook ons digitale magazine Fijn!
op www.zorgboogmagazine.nl

Vragen over zorg?
Bel de Zorgcentrale 0900 - 899 8636
(€ 0,01 per minuut) of kijk op
www.zorgboog.nl

Dierdonk 3D: Opticien in Dierdonk
Als geheim agent ben
ik in april incognito
in Dierdonk actief
geweest maar heb er
een dubbel gevoel aan
overgehouden.
Ik heb namelijk goed
nieuws maar ik heb
ook slecht nieuws. Ik
zal beginnen met het
goede nieuws: Deze
maand heb ik genoten
van 2 activiteiten in ons
eigen wijkcentrum. Op
6 april het 80/90-er jaren feest en op 14 april het
darttoernooi. Het slechte nieuws is dat de animo
(wederom) beperkt was.

Op 6 april organiseerde Parkzicht samen met Heidi
Swinkels en Gerard Bosmans van het bestuur van
Wijkvereniging Dierdonk het 80/90-er jaren feest. Voor
het 3e jaar stond de muziek in het teken van de laatste
20 jaar van de vorige eeuw. Een mooie gelegenheid voor
alle dertig-plussers om vlak bij huis een leuke avond
te beleven. DJ Lucky B draaide als 21-jarige de hele
avond de hits uit de jeugd van de oudere generatie,
waaronder zijn vader en moeder. Hij mixte de dansplaten
geweldig aan elkaar en zorgde voor een continu bezette
dansvloer. Zeker nadat dansleraar Martijn Verschuren
(van UnityEight) de dans uit Saturday Night Fever
had aangeleerd. Om 01.30 uur moest het licht worden
aangedaan om de 50 bezoekers naar huis te krijgen.
Zo gezellig was het. Ook een delegatie van onze eigen
Ondernemers Sociëteit OSD beleefde een gezellige
avond en beloofde volgend jaar met de complete OSD
te komen.

werden de geldprijzen door darters van buiten Dierdonk
weggekaapt. Alleen Stan Meulendijks wist in de prijzen
te vallen.
Kortom, twee totaal verschillende activiteiten die
eigenlijk meer deelnemers verdienden. Hoe komt het
dan dat er niet meer mensen komen? Waarom zijn maar
50 wijkbewoners aanwezig bij zo’n leuk 80/90-er jaren
feest, goedkoop en dicht bij huis? Er wonen toch 5000
mensen in Dierdonk.
De organisatie had toch genoeg gedaan aan PR?! Twee
keer stond een pagina-grote aankondiging in de Gazet.
Ja, maar niet iedereen leest de gazet helemaal, krijg ik
als reactie. Dat klopt helaas maar hoe zit het met de
wijk-informatieborden. Gedurende een maand stond het
80/90-er jaren feest bovenaan op de 3 informatieborden
bij de 3 toegangswegen van Dierdonk. Oh, heb ik niet
gezien, wordt mij verteld. Heb ik niet gezien! Het stond
er toch echt, zie foto.

Als ik nog ooit stop met mijn detective-werk dan weet ik
wel wat ik dan ga doen. Ik word opticien en open een zaak
hier in Dierdonk. Zeker weten dat ik het volhoud want
er zijn klanten genoeg. Kan ik meteen lid worden van de
OSD en volgend jaar mee naar het 80/90-er jaren feest.
Geweldige inzet. Ga zo door.
geheim agent pd7

Suggesties of vragen? Mail geheimagentpd7@gmail.com

Op 14 april vond een totaal andere activiteit plaats in het
wijkcentrum. Ons eigen dartteam Parkzicht ’07 vierde
het eerste lustrum met een (verlaat) darttoernooi. Zes
extra dartbanen werden gehuurd. De official van de
Peelland Dartbond regelde de poule-indeling en zorgde
voor een goed georganiseerd toernooi. Het bier vloeide
rijkelijk en de broodjes fricandel bevielen goed. De
20 deelnemers hadden een leuke middag maar helaas
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Buiten fris?
Binnen fris!

Voor een

Mega-collectie
raamdecoratie
naar

Een onwijs wijze koning
Er was eens een koning die zich afvroeg:
`Zou er ook een wijs iemand in mijn
land wonen? Iemand die het verschil
ziet tussen belangrijke en onbelangrijke
dingen? Iemand die weet wat er toe
doet?’ De koning was namelijk al op
leeftijd en hij had geen zoon of dochter.
Daarom zocht hij naar een opvolger.
Iemand die in zijn plaats koning over het
land kon worden.
Hij praatte erover met zijn vrouw, de
koningin. Met zijn dienaren in het paleis
en met de bakker en de kapper. Maar
niemand kon hem vertellen of er zo
iemand in zijn land woonde. Toen zei hij
tegen zichzelf: `Dan moet ik maar eens
op reis door mijn land.’ Maar tegelijk
dacht hij: Nee, dat kan niet! Een koning
kan niet zomaar op reis gaan door zijn
land! Want overal waar ik zou komen
zouden de mensen uitlopen om mij te
begroeten. Nee, ik moet rustig kunnen
zoeken, zonder dat er steeds drommen
mensen om mij heen zijn. Laat ik eens
kijken, heb ik nog een jas en hoed om
me mee te vermommen? Hij zocht in zijn
klerenkast.
Een uurtje later kwam er een man het
paleis uit. Hij had een zwarte cape aan.
Op een paard verliet hij de tuin van het
paleis. De man zag er niet uit als een
koning, meer als een gewone reiziger,
als iemand onderweg. Zo trok de koning
het land in. Toen hij in een dorpje kwam,
vroeg hij aan de eerste de beste op straat:
`Weet u hier ook een wijze man of vrouw
te wonen? Iemand die het verschil ziet
tussen belangrijke en onbelangrijke
dingen?’ `O, bij ons in het dorp wonen
niet zoveel geleerde mensen’, zei de
voorbijganger. `Dan moet u in de grote
stad zijn. Daar wonen heel geleerde
mensen.’ `Maar woont er hier dan
helemaal niemand die wijs en verstandig
is?’, vroeg de koning. `U kunt het
proberen bij de burgemeester. Hij is wel
een beetje geleerd.’ `Dank u wel’, zei de
koning. En hij reed door naar het huis van
de burgemeester. Maar de burgemeester
had geen tijd om met hem te praten.
Daarom ging de koning verder naar een
kleine stad. Hij stapte naar binnen bij de
bakker en terwijl hij een brood kocht,
vroeg hij: `Weet u hier misschien ook
een heel wijs iemand te wonen? Iemand
die het verschil ziet tussen belangrijke en

onbelangrijke dingen?’ De bakker stond
even met een mond vol tanden. `U zou
het kunnen proberen bij de dominee.
Hij weet veel van de bijbel.’ `Dank u wel’,
zei de koning en hij ging op weg naar het
huis van de dominee. Hij belde aan en
werd binnengelaten. `Wat kan ik voor u
doen, beste man?’, vroeg de dominee.
De koning vroeg: `Ik ben op zoek naar een
wijs iemand die het verschil ziet tussen
belangrijke en onbelangrijke dingen.’
De dominee moest lang nadenken. Hij
zei: Of...ja! Ik weet iemand die heel wijs
is: mijn professor! Hij weet zoveel. Hij
kent de bijbel van achteren naar voren.
En hij heeft alle boeken gelezen, die er
geschreven zijn.’ `Dank u wel,’ zei de
koning, `dan ga ik die man eens opzoeken.
‘De koning trok verder. Het begon
inmiddels te regenen. Nog steeds had hij
niemand gevonden die wijs was. Niemand
die hem zou kunnen opvolgen als koning.
In de grote stad vroeg hij bij een groot
gebouw: `Werkt hier de professor?’ `Ja,
hoor, komt u maar binnen’, zei de man bij
de deur. De professor keek om de hoek
van zijn kamer en zei: `Kom binnen, beste
man. Wat brengt je hier?’ De jas van de
koning drupte van de regen. `Ik ben op
zoek naar iemand, die heel wijs is. Iemand
die het verschil ziet tussen belangrijke en
onbelangrijke dingen. Weet u zo iemand
te vinden?’De professor keek hem lang
en indringend aan. Toen zei hij: `Weet
u, hoe meer ik lees en van het leven van
mensen weet, des te meer begrijp ik dat
ik eigenlijk nog maar heel weinig weet.
Ik weet niet of ik wijs ben. Ik leer nog
elke dag van mijn kinderen. U bent hier
niet aan het goede adres. U moet niet
zoeken bij de geleerden en bij dominees,
burgemeesters en ministers. Maar let
eens goed op kinderen. Zij zien vaak beter
wat belangrijk is en wat niet, dan alle
volwassenen bij elkaar.’ `Is dat echt waar?’
vroeg de koning. `Let maar eens op!,’ zei
de professor, `Misschien ziet u het dan
zelf ook. Soms zijn kinderen wijzer dan
mensen die veel geleerd hebben.’ `Dank
u wel,’ zei de koning, `ik heb veel van u
geleerd.
‘De koning stapte de deur van het grote
gebouw uit. Een warme windvlaag
speelde om zijn hoofd. Hij was vrolijk
van binnen. Hij dacht: `De professor
heeft gelijk! Ik heb op de verkeerde plek
gezocht! Ik weet wat ik ga doen!’ Terwijl

zijn paard hem terugbracht naar zijn
paleis, grapte hij tegen zichzelf: `En hoe
zit het met jou, beste koning? Hoe wijs
ben je zelf eigenlijk?’ Hij moest hardop
lachen. Zijn paard hinnikte terug. Toen
hij terug was in het paleis, gaf hij een
groot feest. Hij nodigde niet alleen de
belangrijke mensen uit. Maar ook de
kinderen en de bejaarden. Het werd een
feest zoals er nog nooit één geweest was
in het paleis. Voor de kinderen had hij de
stoelen versierd, zodat zij er prinsheerlijk
bij zaten.
Die avond tikte hij tegen zijn glas en
schraapte zijn keel. Prompt werd het stil in
de zaal. De koning zei: `Beste mensen, fijn
dat jullie er zijn. Ik wil jullie een raadsel
opgeven. Wat is een wijs iemand?’ De
één zei: `Een wijs iemand is heel geleerd.
Hij zit de hele dag te studeren.’ De ander
zei: `Een wijs iemand is iemand die een
machine uitvindt zodat niemand in de
wereld meer honger hoeft te hebben.’
Weer een ander zei: `Een wijs iemand is
iemand die de toekomst kan voorspellen.’
De koning luisterde aandachtig en tuurde
wat voor zich uit. Toen zei een meisje:
`Een wijs iemand is iemand die goed kan
luisteren. Want als iedereen alleen maar
praat is er niemand, die luistert naar alle
slimme en wijze verhalen en ideeën. En
dan komt er niets terecht van al die goede
plannen en ideeën.’ Toen werd het even
stil. De koning had ineens lichtjes in zijn
ogen. `Dát is het!’, riep hij. `Dat ik daar
niet eerder aan gedacht heb! Wat onwijs
wijs! Wat mooi! Een koningin die goed
kan luisteren naar alle goede ideeën van
mensen. Naar alle slimme uitvindingen
en wijze verhalen. Wat zal mijn land mooi
worden! Een land waar iedereen graag
woont!’
De rest van de
avond mocht
het meisje op
de troon van
de koning zitten. En de koning...,
hij straalde.
Want hij had
zijn nieuwe
koningin gevonden! En
het meisje... ,
ze voelde zich
onwijs wijs!
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Schoolstraat 25
5761 BV Bakel
Telefoon 0492-343878
HENK HUIJSMAN
O P T I E K

Optiek
mode
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Oogmeting
+
Reparaties
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dinsdag t/m1 zaterdag

Caravanstalling Droesen
Voor uw caravan, camper, vouwwagen of boot

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!

Oﬃciële stalling met vergunning, goede service,
ruime plaatsen en lekker dichtbij
(± 15 minuten rijden, aan Deurnseweg)
Halen: even bellen wij zetten hem klaar
Brengen: even bellen wij zetten hem weg
Kom vrijblijvend kijken
Tel: 0478-583048

Voor al Uw verbouwingen, Dakkappellen, Serres,
Badkamers, Keukens, Inloopkasten, Meubels op maat,
Trappen, Plafonds, Aanleg vloeren enz.
Marco van der Linden
Bosselaan 13
5702 NV Helmond
info@bouwbedrijfhelmond.nl

 0492 - 555774
 0617 - 792504
 0629 - 601775
www.bouwbedrijfhelmond nl

Open Toernooi Tennissen in Dierdonk!

Van 8 t/m 16 juni vindt alweer het 13e Open Zomer Dubbel
Tennis Toernooi van onze Dierdonkse Tennis vereniging plaats.
Speel je tennis en ben je lid van de KNLTB dan nodigen we je
van harte uit om je in te schrijven voor dit toernooi. Dit jaar
spelen we op de onlangs vernieuwde Advantage Red Court
banen, een ondergrond die veel lijkt gravel en veel spannende
wedstrijden belooft.

Het inschrijfgeld voor dit open toernooi bedraagt 8,50 euro.
Inschrijven kan tot 26 Mei.

Het toernooi zelf is toegankelijk voor ieder KNLTB lid, maar
iedereen is natuurlijk van harte welkom om de spelers aan te
moedigen, de sfeer op het park te komen proeven of gewoon
lekker in de zomerzon een mooie wedstrijd te bekijken. Er wordt
gespeeld in heren dubbel, dames dubbel en gemengd dubbel
op niveaus 3 t/m 8. Vooral in het finale weekend op 15 en 16
juni zijn er leuke en spannende wedstrijden te zien.
Heb je interesse om mee te doen, of heb je altijd een tennis
toernooi willen spelen, schrijf je dan in via www.toernooi.nl
(zoek naar toernooi T.V. Dierdonk). Er wordt naar gestreefd om
in poules te spelen, zodat je altijd meerdere wedstrijden tennist.

Naast het Open Zomer Toernooi organiseert T.V.Dierdonk ook
een Open Wintertoernooi rond eind oktober. Dit is een zeer
populair toernooi waarbij er meestal rond de 300 spelers uit
de wijde omtrek van Helmond deelnemen.
Hopelijk tot ziens op ons tennispark.
Open toernooi commissie T.V. Dierdonk
Arianne Giesen, Corrie van Rijsbergen, Eric Klaver,
Erik Melssen, Frans Hurkmans
Adres: Dierdonkpark 2
E-mail: opentoernooi@tvdierdonk.nl
web: www.tvdierdonk.nl
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FEEST TE VIEREN
www.apverhuur.nl
(JE)

45,Dé loodgieter van Dierdonk

** 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
C

M

Y
-----------------------------------------------------------------------------------

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

*exclusief materialen

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

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

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

www.coolenloodgieter.nl

Vanaf heden
geopend
tot 21:00
en
zaterdags
geopend vanaf 12:00

Iedere woensd
3,95 ook aogmhalf haantje met friet
mee te neme
n
Cafetaria Plus De Smuller
Dierdonkpark 4
5709 PZ Helmond
Telefoon
Fax
E-mail
Internet

+31 (0)492 34 74 06
+31 (0)492 34 74 25
Info@de-smuller.nl
www.de-smuller.nl

Openingstijden:
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:

gesloten
16:00 tot 21:00
16:00 tot 21:00
16:00 tot 21:00
12:00 tot 21:00
12:00 tot 21:00
12:00 tot 21:00

Leer bij ons duiken!
Duiken is fascinerend !
Vraag jij je ook wel eens af hoe mooi de wereld er onder water
uitziet? Hoe het zou zijn om tussen kleurrijke, nieuwsgierige
vissen door te zwemmen? Bijvoorbeeld tussen annemoonvisjes
of grote schilpadden in de Rode Zee? Of op een afstandje van
een grote snoek hier vlakbij in Aquabest?
Welke bijzondere planten op de bodem
van de zee leven? En hoe het voelt om
onder water te kunnen ademen?
Dan is duiken misschien iets voor jou!
Duiken kan iedereen
Leren duiken is niet moeilijk, er zijn alleen paar dingen die je moet weten en
oefenen. Een duikopleiding is dan ook de
eerste stap op weg naar een ontspannende en tegenlijkertijd avontuurlijke hobby.
Daarna kun je zelfstandig en veilig duiken,
en begint je duikersleven echt!
Duiken kan ook dichtbij huis !
Om te duiken hoe je overigens niet persé
naar tropische landen af te reizen, het
kan ook in Nederland. Denk bijvoorbeeld
aan de Noordzee, maar ook aan de Oosterschelde of het Grevelingenmeer. Of
gewoon in de buurt in bijvoorbeeld Aquabest, de Groene Heuvels bij Nijmegen,
of 1 van de vele andere zoetwaterplassen
waar het zeker ook de moeite waard is om
de onderwaterwereld te leren kennen.
Duikvereniging Aquarius in Helmond.
Heb je interesse in een kennismaking met
de duiksport, of heb je al een duikbrevet
en wil je er meer mee doen? Kom dan
eens langs bij de Helmondse Vereniging
voor Onderwatersport (HVvO) Aquarius!
Aquarius is een gezellige vereniging met
zo’n 60 leden. Vorig jaar bestond de vereniging 40 jaar. Ieder type duiker kan bij
Aquarius terecht: zowel beginnende als
doorgewinterde duikers, zowel vakantieals weekendduikers en zowel warmwaterals koudwaterduikers! Elke week wordt
er getraind in Zwembad de Wissen. Veel
leden duiken regelmatig in – en soms vér
buiten! – de regio. Bij de vereniging kun je
alle opleidingen volgen, van de opleiding
1*, 2 * of 3* duiker tot allerlei specialisaties zoals Bijvoorbeeld:
Droogpakduiken, Driftduiken, Nitroxduiken, Decompressieduiken, Onderwaterfotografie.

Je hoeft alleen een badhanddoek en
zwemkleding mee te nemen. Een duikinstructeur vertelt vooraf wat je moet weten en wat je te wachten
staat. Het enige wat je hoeft te doen is onder water verdwijnen
en ervaren hoe het is om onder water te kunnen ademen. De
kosten van de introductieduik zijn Є 10,-.
Duikopleiding
De kosten van de beginnersopleiding 1*
duiker bedragen Є 300,-. In dat bedrag
zijn begrepen zes maanden contributie,
duiklogboek, cursusboek en de huur van
de zwembadduikuitrusting en perslucht.
Je leert hierin zelfstandig en veilig duiken
en na afsluiting ontvang je een CMAS
internationaal erkend duikbrevet waarmee je wereldwijd bij elke duikschool kan
gaan duiken. De verenigingscontributie
bedraagt Є 180,- per jaar. Dat is inclusief
lidmaatschap bij de Nederlandse Onderwatersport Bond en een collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering,
toegespitst op de duiksport.
Je hebt al een duikbrevet !
Heb je al een duikbrevet van een andere
erkende duikorganisatie (PADI, IDD, SSI)?
Geen probleem, bij ons kun je gewoon
verder met het volgende niveau.
Wil je meer weten over HVvO Aquarius?
Neem dan eens een kijkje op onze
website www.aquarius-helmond.nl.
HVvO Aquarius is aangesloten bij de
Nederlandse Onderwatersport Bond
www.onderwatersport.org/
Voor meer informatie over de vereniging,
duikopleidingen of het maken van een
introductieduik kun je contact opnemen
met Alex Strijbosch via 06-20396890.
Of stuur een mailtje naar
aquariushelmond@gmail.com

Kom jij kennismaken met de duiksport?
Maak een introductieduik !!!
Wil je een keer langs komen voor een introductieduik? Dat kan! Zo´n introductieduik vindt plaats in Zwembad de Wissen.
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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

Computerhulp nodig?
Onze ICT experts van Experteam
helpen u graag weer op weg

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

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.
www.bouwbedrijfkbo.nl
E-mail: bouwbedrijf.kbo@chello.nl

Westerzandweide 6
5709 MR Helmond

Tel.: 0492-550202
Fax: 0492-548367

Uitgelicht: COSCOM
Voor het bedrijf dat deze maand in
Uitgelicht aan bod komt reis ik op een
zonnige aprildag die de komst van de
lente doet vermoeden naar Deurne. Daar
is achter het woonhuis van de eigenaar,
COrstiaan Stoeffe, COMputerdeskundige,
COSCOM gevestigd. In ons gesprek
passeren heel wat Engelse termen maar
dat is nou eenmaal zo’n beetje de voertaal
van alles wat op en om de computer speelt.
Software, hardware… voor de meeste van u
zijn deze termen niet onbekend. Corstiaan
houdt zich vooral bezig met de hardware
en probleem oplossen van de software
(Windows). Hij adviseert bij aankoop van
computers en apparatuur om deze te
kunnen gebruiken en verkoopt dat ook. Hij
heeft zowel bedrijven als particulieren als
klant. Netwerken aanleggen, netwerken
beveiligen, servers plaatsen en installeren,
voor Corstiaan Stoeffe is het dagelijks
werk. Ook het aanleggen van modems en
expanders is voor hem gesneden koek.
Webdesign en webhosting horen ook tot
zijn werkgebied, evenals reparatie van
uw hardware of uw software. Hij ziet een
groeiende markt in de camera-systemen op
IP-basis, via uw computer dus.
Corstiaan Stoeffe heeft een eigen bedrijf
maar laat zich o.a. inhuren door de grote
speler op de markt Experteam van KPN.
Met name het aanleggen van ADSL Modems
en Netwerken ervoor is dan zijn taak. Ook
werkt hij veel voor een collega uit de regio
bij drukte op diens bedrijf.
Zelf heeft Corstiaan regelmatig personeel in
dienst maar meestal beperkt het werk voor
zijn werknemers zich tot 20 uur per week.
Met pijn in het hart heeft hij al diverse keren
jongens die hij mede had opgeleid zien
vertrekken naar een fulltime baan elders.
Corstiaan werkt ook graag met stagiaires.
Op dit moment werken er 2 jonge mensen
in zijn bedrijf die hun opleiding bij CosCom
vervolmaken waarvan 1 momenteel met zijn
eindstage-project bezig is.
De kracht van zijn bedrijf is aan huis komen
om problemen met uw computer op te
lossen. Meestal is het mogelijk om een
probleem als gecrashte harde schijf of een
per ongeluk geleegde prullenbak bij u thuis
op te lossen. Als het probleem hardnekkiger
is neemt Corstiaan uw computer mee naar
zijn bedrijf om deze na reparatie zo snel
mogelijk weer terug te bezorgen.

Corstiaan Stoeffe was niet altijd een “ICTer”. Hij is begonnen met “solderen en
assembleren van print platen” na zijn
opleiding in de elektronica. Zijn hobby in
die tijd was zwemles geven. Dat vak trok
hem steeds meer en hij deed daarom de
4-jarige opleiding tot zwemonderwijzer. Na
een succesvolle afronding ervan heeft hij 6
jaar als zwemleraar gewerkt. Ondertussen
werd ICT zijn hobby en in de loop der
jaren begon hij daarin zijn toekomst te
zien. Daarvoor doorliep Corstiaan veel
avondopleidingen die hij met goed gevolg
afsloot. Zo behaalde hij ook het Microsoft
gecertificeerd professionalship, een stevige
cursus met examen op Amerikaanse wijze.
De totaal andere wijze van vraagstelling
maakt deze examens behoorlijk zwaar. En
Corstiaan blijft zich specialiseren. Beveiliging
is steeds belangrijker aan het worden en
daar blijkt in het vervolg van ons gesprek
ook Corstiaans’ passie te liggen. Dus liggen
er voor hem 4 opleidingen in het verschiet,
waaronder over netwerkbeveiliging.
Op het moment van schrijven van deze
rubriek is het volop in het nieuws: cyberaanvallen, oftewel: het platleggen van
computers van grote bedrijven als banken.
Maar ook op kleine schaal blijkt beveiliging
steeds noodzakelijker. Inbreken op uw
computer kan veel ellende veroorzaken, bij
u maar ook via uw computer bij anderen.
Corstiaan heeft 3 waarschuwingen die hij
graag wil delen:
1.
We vertrouwen te gemakkelijk op
het werken in “de cloud”. Makkelijk hoor,
de gegevens en documenten op een server
elders op de wereld waar je door eenvoudig
inloggen via een computer overal op onze
planeet bij kan. Zo kun je dus overal aan

het werk, behalve… als er geen internet
is! Met name voor bedrijven is dat een
probleem. Werknemers van wie het werk
niet bereikbaar blijkt als het internet plat
ligt moeten wel doorbetaald worden voor
duimendraaien… en ondertussen wacht hun
klant….
In de VS is het automatisch zo
2.
geregeld dat het bedrijf waarbij u uw
gegevens in de “cloud” zet deze gegevens
mag inzien en eventueel gebruiken mag. Is
uw cloud-provider een Amerikaans bedrijf
dan zijn uw gegevens dus niet meer exclusief
van u….
Sinds 1 januari 2013 geldt bij
3.
internetbankieren dat uw virusscanner
en firewall aan zware eisen moeten
voldoen. Mocht u slachtoffer worden
van internetcriminelen die uw rekening
plunderen dan vergoed de bank niet zomaar
uw geld maar moet u kunnen aantonen
alles er aan gedaan te hebben om hacken
en phishing te voorkomen. Ook moet u
uw antivirusscanner regelmatig updaten.
Banken hebben dit niet erg herkenbaar
doorgegeven maar hanteren deze eisen wel!
Corstiaan adviseert daarvoor het krachtige
maar voor uw computer niet zware pro
gramma Eset.nod32. Bovendien een voor
delig programma. U vindt meer informatie
op zijn website: http://www.coscom.nl/
Mij duizelen de Engelse termen bijna net
zo hard als de zonnestralen doen. Ik hoop
dat na lezen van dit artikel voor u slechts
zonnestralen duizelen, veel en warm. Warm
als de ferme handdruk waarmee Corstiaan
Stoeffe van Coscom afscheid van me nam.
Mirjam van der Pijl
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Mei in het Annatheater
zaterdag 18 mei

‘Get it while you can’, een hommage
aan Janis Joplin

Deze voorstelling is een theatraal
concert, een postuum monument voor
Janis Joplin in het jaar dat ze 70 zou
zijn geworden. Waarin twee generaties
fans hun fascinatie voor deze gedreven
zangeres, haar muziek en de legende
die ze is geworden bloot leggen. Actrice
Ellen van Rossum (1958), een fan van
toen blikt terug en reflecteert, én de
vijf jonge vrouwen van de band Bells of
Youth, twintigers en fans van nu spelen de
muziek van Janis Joplin op geheel eigen
wijze met invloeden vanuit hun eigen
generatie.
Een ontmoeting met Janis door de ogen
van twee generaties fans.
Een voorstelling met veel muziek, nieuwe

teksten en een VJ die archiefbeelden van
Janis Joplin mixt met live opgenomen
beelden van het concert zelf.
Twee tijden, twee generaties bij elkaar
gebracht als in een vloeistofdia.
Janis Joplin leeft.
Voor fans van Janis Joplin, de rockers,
de hippies van toen en de jonge
muziekliefhebbers van nu, moeders en
vaders met of zonder hun kinderen en
alle theaterliefhebbers met een hart voor
muziek.
aanvang: 20.30 uur, entree: € 17,50

bekende musicals. Verder komen er, voor
Nederland, onbekendere musicals voorbij.
Say No More bestaat uit studenten van
de opleiding Musicaltheater en semiprofessionals.
aanvang: 20:15 uur

Verwacht in juni:

zaterdag 1 juni en zondag 2 juni

Presentaties Jeugdtheaterschool
Annatheater

zaterdag 25 mei

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.

De Tilburgse zanggroep Say No More
zingen musicalsongs uit diverse

Reserveren: reserveren@annatheater.nl,
via tel. no. 06 28104333

Tilburgse zanggroep Say No More
met bekend en onbekend musical
repertoire

! Effe uitwaaien! op zondag 5 mei
Op zondag 5 mei is er een wandeling in het
landgoed ‘de Bakelse Beemden’.
Onder begeleiding van enkele gebiedsgidsen
van het IVN die wat algemene kennis van dit

30 Wijknieuws

gebied hebben. Mensen nog meer de natuur laten beleven.
Aanvang 14.00 uur, duur ongeveer 1½ uur.
Start bij de groene poort Arcenlaan.

Jeugd(prijs)puzzel. Win een cadeaubon!
Deze maand hebben we een vraagkruiswoordraadsel
maar eerst de oplossing van de Paas spreekwoorden
en de prijswinnaars van de maand April
De goede puzzelaar had het bij de oplossing aangegeven, er
zat een foutje in. In plaats van een a was er een l onderstreept.
toch waren er 5 inzendingen met een goede oplossing en die
was als volgt “Paaseieren zoeken.“ Uit de 5 inzendingen is weer
geloot. Deze keer heeft Jeroen Schoonen, Penningmeester van
de Wijkvereniging weer 3 prijswinnaars getrokken die op 17 april
bij een van de prijswinnaars thuis hun prijs hebben ontvangen.
Op onderstaande foto de gelukkige prijswinnaars

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

achter: Julia Martens en Daphne Schouten, voor Lucille Habraken

Wij feliciteren de winnaars van harte met hun cadeaubon.

Niet gewonnen, of niet meegedaan dan krijg je deze
maand een nieuwe kans.
Deze maand vragen in een kruiswoordpuzzel. Vul het juiste
antwoord in bij het juiste nummer en de oplossing lees je
dan van boven naar beneden in de oranje vakjes. En zijn ze te
moeilijk, dan vraag je het aan je hulptroepen. Dus jongens en
meisjes zet hem op. Deelname is mogelijk vanaf 7 jaar.
Uiterste inzenddatum is deze keer: Zaterdag 18 mei 2013.
Onder de goede oplossingen verloten wij weer 3 cadeaubonnen
van € 10,00.
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Waar moet de oplossing naar toe?

De oplossingen van deze puzzel kun je bij voorkeur per mail met
als onderwerp “kinderpuzzel” opsturen naar:
(redactie@dierdonk.org) of per post naar:
Gazet Kinderpuzzel, Schovenhorstweide 1, 5709 SG Helmond.
Vermeld je naam, adres, telefoonnummer, leeftijd en of je een
jongen of meisje bent.
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KOM GEZELLIG
SPORTEN
Spinning, Squash, Fitness, Steps,
Zumba, Powerkick, Body lift,
DéDé Danceballet, TeaKwon-Do,
Yoga, Darten, Senioren Fitness.
Squash actie
8x een half uur squash en een squashracket (dat je mag houden)
voor slecht € 49,95 p/p

Nieuws van Basisschool Dierdonk
Koningsspelen ook bij Basisschool Dierdonk
Tijdens 26 april 2013 zal ook Basisschool Dierdonk laten zien,
dat het sportiviteit hoog in het vaandel heeft staan. Alle 733
leerlingen nemen deel aan de bekende Koningsspelen.

Afsluiting project Leefstijl ‘Ik hoor erbij en jij ook’
Basisschool Dierdonk besteedt gedurende het jaar veel aandacht
aan omgang met elkaar. Met de methode Leefstijl wordt er
structureel aandacht geschonken aan een veilig schoolklimaat.
Wordt er op Basisschool Dierdonk dan nooit gepest?
O ja wel….op onze school is niets vreemd, maar gelukkig kunnen
we constateren dat kinderen in zijn algemeen graag naar school
komen en zich daar veilig voelen.
Maar ieder jaar wordt er een accent gezet op dit thema. Zeker
gezien de landelijke aandacht voor het thema pesten, nodigen
we ook ouders nadrukkelijk uit om hun informatie en ideeën
over een veilig schoolklimaat met het team te delen. Zo heeft
er op 16 april een ouderavond plaatsgevonden, waarbij zowel
ouders, als leerkrachten, als externen met elkaar kennis en
informatie uitwisselden over Leefstijl.
Met het lied “Ik ben goed zoals ik ben” van Kinderen voor
Kinderen kreeg het project 2013 een mooi slot.

De dag begint met een gezamenlijk koninklijk ontbijt en daarna
gaan de kleutergroepen rondom de school spelletjes spelen.
De groepen 3 en 4 zijn welkom bij BSO De Bereboot alwaar zij
hun sportieve beentje voor zullen zetten.
De groepen 5 en 6 zullen op diverse plaatsen in de wijk aan
diverse activiteiten deelnemen. En tenslotte gaan de oudste
leerlingen van de groepen 7 en 8 naar de sportvelden bij
stadion De Braak, om daar hun best te doen om een koninklijk
sportcertificaat te winnen. De ouderraad en de leerkrachten
zetten zich in voor de nodige voorbereidingen en bijna 100
ouders zijn bereid gevonden om te komen helpen. Nu nog
hopen op mooi weer.

Goede doel 2013
Elk jaar wordt er een goed
doel gekozen door Basisschool
Dierdonk, waarnaar extra
aandacht en mogelijke aktie naar
uitgaat. Dit jaar heeft het team
gekozen om de NCFS te gaan
steunen door de verkoop van
knuffelapen. Het voorstel om
deze stichting te steunen, komt op initiatief van juffrouw Heike,
omdat haar zus een kindje heeft gekregen met Cystic Fibrosis
(taaislijmziekte). Ze maakt deze ziekte dus van heel dichtbij mee.
Cystic Fibrosis (CF) wordt ook wel taaislijmziekte genoemd en
is de meest voorkomende erfelijke ziekte met een beperkte
levensverwachting. De aandoening is chronisch en niet te
genezen.
Er zijn nog steeds kinderen met CF die niet volwassen worden,
ondanks alle medicijnen! Dat mogen we toch niet laten
gebeuren? De Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting financiert
en stimuleert wetenschappelijk onderzoek en steunt patiënten
en hun familie met CF.

In de afgelopen weken hebben de kinderen en ouders van
Basisschool Dierdonk hun best gedaan en een tussenstand voor
wat betreft de knuffelaapjes is 616 verkochte exemplaren, wat
neer komt op een bedrag voor de stichting van 3080,00 euro.
Een bijdrage om trots op te zijn.
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Schoenen uittrekken!
's Avonds doet vader zijn
dochtertje in bad. Als hij
daarna een handdoek om
haar heen slaat, zegt hij trots
tegen het kind:
"Zie je nou wel? Dat kunnen
we ook zonder mama!"

Laat u verrassen op onze
nieuwe Facebook-pagina:

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

facebook.com/smitsensmits

www.smitsensmits.nl

Waarop zijn dochtertje:
"Alleen trekt mama altijd
eerst mijn schoenen uit."
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Scouting Paulus:Regionale Scouting Wedstrijden

Ieder jaar doen wij weer mee met de rsw.
(Regionale Scouting Wedstrijden) hierbij
kunnen de scouts per patrouille punten
verdienen en de beste 2 gaan door naar
de lsw (landelijke scouting wedstrijden.)
Ook dit jaar zijn we weer van de partij,
met maar liefst 6 patrouilles. In totaal
doen er 35 patrouilles uit de regio
Helmond mee aan dit leuke, primitieve
en toch ook leerzaam weekend.
We hebben de afgelopen weken er veel
voor geoefend met sjorren, primitief
koken en geknutseld in het thema
holbewoners.
Op vrijdag 5 april was het eindelijk zover.
Rond 18.00 uur vertrokken de scouts
op de fiets naar het wedstrijdterrein in
stiphout. Rond 19.00 uur ging het van
start. De scouts gingen zich aanmelden,
hun tenten op te zetten en alle spullen
in te ruimen.
Om 21.00 uur is de officiële opening. Dit
werd gedaan met een leuk toneelspel in
het thema holbewoners. S avonds is er een
avondspel gespeeld wat een beetje weg
had van de kolonisten van catan. Hierbij

konden ze ook punten verdienen. Na het
spel werd door de leiding van scouting
Paulus, die het hele weekend de keuken
verzorgde, een lekkere beker warme
chocomel en een koek aangeboden. Dit
was heerlijk in verband met het koude
weer. Toen werd het tijd om naar bed te
gaan en ondanks de kou had iedereen
toch goed geslapen.
De zaterdag was iedereen rond half 8
weer uit de veren. Na het ontbijt kregen
ze de opdracht om de keukententen op
te bouwen. Deze werden met sjorhout
en sjortouwen in elkaar gebouwd. Deze
ochtend kregen we ook een speciale
gast op het rsw-terrein. Namelijk
de burgemeester van Helmond, Elly
Blanksma kwam een kijkje nemen. Ze
vond het erg knap dat alle deelnemers
zonder hulp van de eigen leiding hier
een weekend konden overleven. De
burgemeester heeft natuurlijk een
rondleiding gekregen over het hele
terrein. Ze nam overal uitgebreid de tijd
om alles te bekijken. In de middag gingen
ze per patrouille een tocht lopen met
verschillende tochttechnieken die je uit
kon voeren met een kaart en kompas. Ook
met deze tocht konden punten verdiend
worden. Dit duurde de hele middag
en rond 5 uur kwamen ze terug op het
terrein. Daarna kregen ze een emmer per
patrouille met alle ingrediënten voor een
lekker soepje, met of zonder ballen de
keus was aan hun zelf, een oermenu met
een karbonaadje, aardappels in schil en
salade. Natuurlijk zat er ook een heerlijk
toetje bij wat bestond uit yoghurt met

fruit. Nadat ze gegeten hadden werden
alle keukens netjes opgeruimd. Om 20.30
uur begonnen ze met het avondspel. Dit
was een vervolg op het spel van de dag
ervoor. We sloten natuurlijk af met een
heerlijke beker warme chocomel en een
stuk peperkoek.
De nacht van zaterdag op zondag was
wel echt koud. Zo erg dat de ruiten van
de auto’s ‘s morgens helemaal bevroren
waren. Veel kinderen begonnen op
zondagmorgen dan ook ijskoud aan het
ontbijt maar al snel kregen we van de
natuur een verwarming want de zon
begon heerlijk te schijnen. Dit maakte het
ochtendprogramma wat georganiseerd
werd nog extra leuk.
Door de leiding van scouting Paulus
werden maar liefst 400 hamburgers
gebakken die na afloop werden uitgedeeld
als lunch. Helaas kwam toen het einde van
dit leuke en leerzame weekend in zicht
en moest alles afgebroken en opgeruimd
worden.

Tot slotte was er de uitslag.
De 1e plaats werd gewonnen door een
patrouille van scouting Vlierden. Maar
ook onze patrouilles hebben het heel
goed gedaan. Zo hebben we de 3e, 5e,
10e, 14e, 16e en 30e plek weten te
bemachtigen. We zijn trots op ze………...
Voor meer informatie:
www.scoutingpaulus.com
www.facebook.com/scoutingpaulushelmond
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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

Thema boxen verhuur

trekt u het
niet meer?

Kijk voor meer informatie op www.doeselaarevents.nl en/of
www.huureenfeestbox.nl. Hou ook onze facebookpagina
in de gaten voor acties www.facebook.com/DoeselaarEvents.
 06-42072504
info@doeselaarevents.nl.

De beste keus! T. 0493 - 313542

Voor bijvoorbeeld een prinsessen/barbie feest.
Waarbij je ook nog een echte kapper kunt bijboeken
die je haren extra mooi opsteekt.

“Slimme huisbezitters
werken met
professionele verf
van Sigma Coatings”

De specialist in uw regio:
Autobedrijf van Tilburg Dukaat 1 Deurne

Zelfs het beste schilderwerk heeft onderhoud nodig. Met
een doordacht onderhoudsplan voor buitenschilderwerk
weet u zeker dat uw mooie schilderwerk ook mooi blijft.
Het behoedt u tevens voor onnodige en vaak kostbare
reparaties. Zeker als u werkt met professionele producten
van Sigma Coatings!
Kom naar één van onze winkels en we bespreken graag alle
mogelijkheden met u.
Driessen Verf adviseert voor het perfecte onderhoud!

HELMOND: Mierloseweg 86, helMond, (0492) 53 50 66 VELDHOVEN: de run 4417, VeldhoVen (040) 253 23 88 | www.driessenhelMond.nl

Hockeyclub Bakel naar Litouwen
Het duurt nog even, maar het is zeker. Het JA1-team gaat met
flink wat aanhang begin mei vier dagen lang naar Litouwen.
Ze spelen in de hoofdstad Vilnius een internationaal toernooi
en dat gebeurd op officiële uitnodiging van de Litouwse
hockeybond, die daarmee de hockeysport in het land wil
promoten.
Dat wordt een hele mooie ervaring voor het gezelschap van
ca. 25 Bakelse en Dierdonkse mensen, want naast hockeyen is
Vilnius ook bekend om zijn mooie plekjes.
Vanwege de goede contacten met Litouwen zijn de contacten
met de Litouwse hockeybond ontstaan en van het een komt
het ander. In mei vertegenwoordigd het Jongens A1-team de
Nederlandse vlag op het internationaal toernooi. Super toch!
Het veldseizoen is ondertussen weer in volle gang. Een vijftal
Bakelse teams is in een hogere klasse gaan spelen en doet het
daar verrassend goed. Maar ook de andere teams timmeren
goed aan de weg. Veel Bakelse teams hebben zich in de kop van
de ranglijst genesteld. Daarom zal het de komende maand zeer
spannend gaan worden of ze ook de titel gaan bemachtigen. We
wensen onze teams daarbij heel veel succes toe.

Bakel JA1 goes international to Litouwen. Ze spelen daar een internationaal
hockeytoernooi in de hoofdstad Vilnius en dat wordt een superervaring.

De technische commissie is intussen ook weer gestart met de
voorbereidingen voor het nieuwe seizoen vanaf september
2013. Hockey je nu ergens anders en wil je wellicht overstappen
naar HC Bakel? Of heb je in het verleden ook gehockeyed en
wil je de draad nu weer op gaan pakken? Dan is het nu het
moment om contact op te nemen met HC Bakel, omdat de
teamindelingen ook vorm gaan krijgen.
Voor meer informatie: stuur snel een mailtje naar info@
hockeyclubbakel.nl of neem contact op met Astrid v.d. Pol, tel
343784. Meer info over Hockeyclub Bakel staat op de website
www.hockeyclubbakel.nl . Tot ziens binnenkort op het veld bij
Hockeyclub Bakel!
Het Dames 2-team van Hockeyclub Bakel is in het nieuw gestoken door twee
Bakelse shirtsponsors, te weten Autobedrijf van Lierop en Eethuis DIDIM. Het
team en de club zijn daar uiteraard heel blij mee. Dank aan de sponsors!

54e Wandelavondvierdaagse wo 22 mei t/m za 25 mei
Er kan op de verschjillende plaatsen ingeschreven en/of gestart
worden, bijvoorbeeld:
Helmond: St. Leonardusspeeltuin; Mgr. Swinkelsstraat 24; Tel.
0492 – 533540
Contactpersonen: Dhr. W. Vriens Tel. 0492 – 522439
Mevr. P. v.d. Nieuwenhof-Lefko Tel. 06 - 39218625
Inschrijven:
Donderdag
16 mei van 18.00 - 20.00 uur
Vrijdag		
17 mei van 18.00 - 20.00 uur
Hier kunt u kiezen uit de afstanden van 5 – 10 of 15 km per dag.
Vertrektijden: Woensdag t/m Vrijdag:
15 km: 18.00 uur | 10 km: 18.00 uur | 5 km: 18.30 uur
Zaterdag:		
15 km: 12.00 uur | 10 km: 12.00 uur | 5 km: 13.00 uur
Vanaf de St. Leonardusspeeltuin vertrekken op zaterdag ook de
5 km wandelaars van Brouwhuis/Rijpelberg.
Inschrijfgeld: De kosten bedragen bij voorinschrijving
€ 3,00 per persoon, senioren (55+) € 2,50 per persoon
Inschrijving op de 1e marsdag (woensdag)
€ 3,50 per persoon, senioren (55+) € 3,00 per persoon

Medaille en groepsherinnering:
Iedere betalende wandelaar krijgt na het uitlopen van de
Wandelavondvierdaagse een medaille. Voor groepen van
minimaal 20 personen wordt er ook een groepsherinnering
uitgereikt. Bij inlevering van een kaartje dat u hiervoor ontvangt
worden de groepsherinneringen om ± 15.30 uur uitgereikt
in het Kasteel. Vanwege wegwerkzaamheden aan de Prins
Hendriklaan is de route van de intocht aangepast
zie www.wandelvierdaagsehelmond.nl
Bloemenintocht:
Ter afsluiting van de 54e Helmondse Wandelavondvierdaagse
wordt er op zaterdag 25 mei de traditionele bloemenintocht
gehouden. Door een delegatie van het College van Burgemeester
en wethouders zal het bloemen-defilé afgenomen worden.
Indien u nog meer informatie wenst, kunt u contact opnemen
met de betreffende contactpersonen, of met het secretariaat.
Hier kunt u ook inschrijfformulieren voor groepen krijgen.
Bezoek ook onze site: www.wandelvierdaagsehelmond.nl
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Programma mei 2013 Filmhuis Helmond
Paradies Glaube

Donderdag 2 mei 20.00 uur vrijdag 3 mei 14.00 uur zaterdag
4 mei 21.30 uur zondag 5 mei 18.30 uur maandag 6 mei 19.30
uur dinsdag 7 mei 21.30 uur
Terwijl Teresa het geluk in de Keniase seksindustrie hoopte
te vinden, zoekt haar devote zus Anna Maria het paradijs te
vinden via haar geloof. Haar geloof in Jezus aan het kruis, die ze
elke dag vertelt hoe prachtig hij is.. In haar vakantie zeult deze
geloofsfanaticus met Mariabeelden langs de deuren. Als haar
echtgenoot, een verlamde moslim, na jaren van afwezigheid uit
Egypte terugkeert, ontspint zich een huiselijke oorlog rond het
huwelijk en het geloof.
Regie: Ulrich Seidl

Le Grand Soir

Vrijdag 3 mei 19.30 uur zondag 5 mei 20.45 uur dinsdag 7 mei
19.30 uur vrijdag 10 mei 21.30 uur zaterdag 11 mei 19.30 uur
zondag 12 mei 20.30 uur dinsdag 14 mei 19.30 uur
De familie Bonzini runt het restaurant La Pataterie, gelegen aan
een treurige winkelboulevard aan de rand van de stad. Oudste
zoon Not doet niet mee aan de consumptiemaatschappij, hij is
zelfverklaard de oudste punk met hond ter wereld. Zijn broer
Jean Pierre is een matrassenverkoper die erg zijn best doet aan
alle maatschappelijke verwachtingen te voldoen en walgt van
het onaangepaste leventje van Not. Als de werkdruk te groot
wordt, belandt Jean Pierre op straat bij Not. Langzaam aan
komt hij tot andere inzichten en bereidt samen met Not een
protestavond voor.
Regie: Benoît Delépine, Gustave de Kervern

blauwe ogen nu donker haar en bruine ogen heeft? Waarom ziet
zijn familie die duidelijke verschillen niet? En als dit niet Nicholas
is, wat is er dan met de echte Nicolas gebeurd?
Regie: Bart Layton

Thérèse Desqueyroux

Donderdag 9 mei 20.00 uur vrijdag 10 mei 14.00 uur zaterdag
11 mei 21.30 uur zondag 12 mei 15.00 uur maandag 13 mei
20.00 uur dinsdag 14 mei 21.30 uur woensdag 15 mei 20.00 uur
Frankrijk, eind jaren ‘20. Vrolijk en vrij van geest trouwt Thérèse
met haar buurman Bernard Desqueyroux, waarmee ze het
land van twee families tot één groot landgoed maakt. Bernard
tolereert de sterke wil van zijn intelligente vrouw, maar hij kan
niet voorkomen dat Thérèse zich opgesloten voelt en verveeld
raakt. Het saaie leven op het platteland en de middelmatigheid
van haar man wakkeren dromen over Parijs aan.
Regie: Claude Miller

Hitchcock

Vrijdag 10 mei 19.30 uur zondag 12 mei 18.30 uur dinsdag 14
mei 14.00 uur vrijdag 17 mei 21.30 uur zondag 19 mei 20.30 uur
maandag 20 mei 21.30 uur dinsdag 21 mei 19.30 uur
Eind jaren vijftig begint de befaamde regisseur Alfred Hitchcock
aan zijn meest uitdagende project: Psycho. Deze zenuwslopende
thriller zal later uitgroeien tot een van Hitchcocks meest
controversiële en legendarische films. Na de tumultueuze
productie zou het filmlandschap nooit meer hetzelfde zijn.
Wat echter maar weinigen weten, is dat er twee mensen nodig
waren om het project te realiseren.
Hitchcock richt zich vooral op de liefdesrelatie tussen de
regisseur en zijn vrouw Alma ten tijde van de opnames van
Psycho. Regie: Sacha Gervasi

Broken

Le Grand Soir

The Imposter

Vrijdag 3 mei 21.30 uur zaterdag 4 mei 19.30 uur zondag 5 mei
15.00 uur maandag 6 mei 21.45 uur dinsdag 7 mei 14.00 uur
woensdag 8 mei 10.30 uur
Nicholas Barclay, een dertienjarige Texaanse jongen, verdwijnt
spoorloos. Drieënhalf jaar later duikt hij weer op, duizenden
kilometers van huis in Spanje. Hij beweert dat hij is ontvoerd en
gemarteld. Zijn familie is dolblij hem weer te zien, hoe vreemd
zijn verhaal ook klinkt. Hoewel de familie hem accepteert, zijn
er twijfels bij anderen. Hoe kan het dat de blonde jongen met
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Donderdag 16 mei 20.00 uur vrijdag 17 mei 19.30 uur zaterdag
18 mei 21.45 uur zondag 19 mei 18.30 uur dinsdag 21 mei 14.00
uur woensdag 22 mei 14.00 uur
Skunk is 11, heeft diabetes en is een vrij coole tiener. De
zomervakantie is pas begonnen en haar dagen zijn gevuld met
hoop. Tot de heer Oswald, de lelijke man die aan de overkant
woont, haar lieve maar onstabiele buurjongen Rick in elkaar
slaat nadat zijn dochter de jongen beschuldigt van verkrachting.
Met een klap wordt Skunks onschuld weggevaagd. Haar huis,
haar buurt, haar school zijn allemaal verraderlijke omgevingen
geworden.. Skunk zoekt troost in de laatste plaats waar ze
weet dat ze die kan vinden - in de onuitgesproken vriendschap
met de lieve, beschadigde Rick. Ze vervalt in chaos, maar even
onverwacht krijgt ze de keuze toegeworpen. De keuze om
in deze plaats die haar nooit was beloofd te blijven, of deze
voorgoed te verlaten - de keuze om te leven of te sterven.
Regie: Rufus Norris

Lore

Vrijdag 17 mei 14.00 uur zaterdag 18 mei 19.30 uur zondag 19
mei 15.00 uur maandag 20 mei 19.30 uur dinsdag 21 mei 21.30
uur woensdag 22 mei 20.00 uur
Duitsland voorjaar 1945. Lore wordt aan haar lot overgelaten
nadat haar SS-ouders door de geallieerden zijn opgepakt.

Broken
Samen met haar zusje en broertjes moet Lore te voet door het
verwoeste naoorlogse Duitsland op zoek naar haar grootmoeder
in Noord Duitsland. Tijdens deze odyssee vol ontberingen
ontmoet zij de joodse vluchteling Thomas. Om te overleven zal
Lore haar vertrouwen moeten geven aan iemand die ze heeft
geleerd te haten. Zal het haar lukken zich los te rukken van de
wereld waarin zij is opgevoed, die zij blind heeft gehoorzaamd
en haar hart open te stellen voor haar echte verlangens?
Regie: Cate Shortland

A Late Quartet

Donderdag 23 mei 20.00 uur vrijdag 24 mei 14.00 uur zaterdag
25 mei 20.00 uur zondag 26 mei 15.00 uur dinsdag 28 mei 14.00
uur woensdag 29 mei 14.00 uur woensdag 29 mei 20.00 uur
Het succesvolle strijkkwartet The Fugue heeft er bijna
vijfentwintig jaar van samen oefenen, optreden en reizen
opzitten wanneer cellist Peter met de mededeling komt dat
hij de eerste symptomen van Parkinson vertoont. De aanloop
naar het nieuwe theaterseizoen wordt zijn voorbereiding op
een poging een afscheidsconcert te spelen. De overige leden
van het kwartet, het echtpaar Robert en Juliet op tweede en
altviool en op eerste viool Daniel, moeten overwegen of en hoe
ze het kwartet kunnen voortzetten
Regie: Yaron Zilberman

Pieta

Vrijdag 24 mei 20.00 uur zondag 26 mei 19.00 uur maandag 27
mei 21.30 uur dinsdag 28 mei 20.00 uur donderdag 30 mei 20.00
uur vrijdag 31 mei 21.30 uur dinsdag 4 juni 14.00 uur
Kang-do is een meedogenloze gangster, die in opdracht van een
geldschieter mensen met openstaande schulden verplicht om
zichzelf te laten toetakelen, zodat ze met het verzekeringsgeld
hun schulden kunnen vereffenen. Kang-do is wees, heeft geen
familie, geen vrienden en dus niets te verliezen. Tijdens een van
zijn rondes wordt hij gevolgd door een oudere, aantrekkelijke
vrouw, Min-sun. Zij dringt zich op, maar Kang-do wil niets van
haar weten. Totdat ze hem openbaart zijn moeder te zijn, die
hem na zijn geboorte in de steek liet.
Regie: Ki-Duk Kim

The Patience Stone

Vrijdag 31 mei 14.00 uur zaterdag 1 juni 19.30 uur zondag 2 juni
18.30 uur maandag 3 juni 20.00 uur woensdag 5 juni 20.00 uur
Volgens een oude Perzische legende bestaat er een mysterieuze
steen aan wie je alles kan toevertrouwen. Een steen die je voor
je moet houden, terwijl je alles deelt; je verlangens, je pijn,
je hele leven. De steen luistert. En op een dag barst de steen
uiteen. In een land dat verscheurd wordt door oorlog, waakt
een mooie vrouw over haar ernstig zieke man. Hij is getroffen
door een kogel in zijn nek en leeft sindsdien als een kasplant
in volledige stilte. Op een dag begint de vrouw te praten tegen
haar comateuze man. Het blijkt één lange biecht te zijn, waarin
ze praat over haar jeugd, haar frustraties, haar eenzaamheid,
haar dromen en haar verlangens.
Regie: Atiq Rahimi

Chimpansee (familiefilm)

Vrijdag 31 mei 19.30 uur zaterdag 1 juni 21.30 uur zondag 2
juni 15.00 uur zondag 2 juni 20.45 uur dinsdag 4 juni 20.00 uur
woensdag 5 juni 14.00 uur
Samenwerkend verplaatsen Oscar en zijn chimpansee familie,
waaronder zijn moeder Isha en Freddy (de ervaren leider van
de groep) zich door het complexe grondgebied van het bos. De
wereld is een speeltuin voor de kleine Oscar en zijn mede jonge
chimpansees. Zij spelen liever dan dat ze samen met hun ouders
een middagdutje doen. Maar als Oscar’s familie wordt bedreigd
door een concurrerende groep chimpansees wordt hij aan zijn
lot over gelaten, totdat een verrassende bondgenoot verschijnt
en zijn leven voorgoed doet veranderen.
Regie: Alastair Fothergill, Mark Linfield

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

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

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

Krijgt u ook weer zin in tuinieren?
Bij Joosten bent u dan aan het juiste adres!
mop
mei 13 pdf
21:35:08
www.cajoosten.nl
info@cajoosten.nl
Bonbons
"Papa,"
smeekt Jantje,
"vertel niet aan mama dat ik
bonbons voor moederdag
gekocht heb, hoor!"


ersb
Schild

"Ik zal geen woord zeggen,
je wil haar natuurlijk verrassen?"
"Nee, ik heb ze zelf opgegeten."

edrijf

Jos Verleisdonk
Valeriaanbeek 16
5709 PW Helmond
Mobiel: 06.21800249

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”

Alweer loops??
Spring is in the air! … alhoewel… op
het moment van schrijven verkeert
de schrijver nog een beetje in de
wintermodus. Ik heb echter goede hoop
dat de lente nu toch écht niet lang meer
op zich laat wachten. De lammetjes
dartelen al in de wei en de bloembollen
komen voorzichtig op, het begin is dus al
gemaakt!
Bij ons thuis hebben we afgelopen
februari onze prachtige dochter Lena
mogen verwelkomen. Dat zal het
lentegevoel toch ook een flinke zwengel
moeten geven!
Er is voor een trotse vader niets mooiers
dan zijn eigen dochtertje vast te pakken
als hij thuiskomt van het werk! De nachten
zijn nog eventjes kort, en de werkdagen
niet minder lang. Dus als u mij binnenkort
tegenkomt in de dierenkliniek met een
paar kleine oogjes, dan weet u in ieder
geval waarom!

was al goed gevuld met afspraken en het
operatieprogramma voor de ochtend was
vol. Gelukkig had ik zelf net een goede
nacht achter te rug, dus kon ik lekker fris
van start.
Diesel kwam ergens halverwege de
ochtend bij mij de spreekkamer binnen.
Het is een superblije American Stafford
teef van 8 jaar, die in haar hele leven nog
nooit ziek naar de dierenarts is hoeven
gaan. Maar de afgelopen paar weken is het
baasje opgevallen dat ze iets minder fit is.
Sinds een paar dagen is het overduidelijk
dat er iets aan de hand is. Ze wil niet eten,
loopt continu naar de drinkbak en is erg
sloom. De eigenaar vroeg zich af of het
er misschien mee te maken kan hebben
dat ze nu loops is. Alleen het gekke is
dat ze 2 of 3 maanden daarvoor ook al
loops was geweest... Oei! Dan gaan bij
een dierenarts de alarmbelletjes rinkelen:
oudere teef die ziek is, veel drinkt en
uitvloeiing heeft een paar maanden na
de loopsheid. Baarmoederontsteking! De
diagnose is bij Diesel dan ook snel gesteld.
Er wordt nog een echo gemaakt om het te
bevestigen. En inderdaad: ze is niet loops,
ze heeft een baarmoederontsteking!

Op de vrijdag voor het paasweekeinde
kwam Diesel bij ons langs. Diesel is het
lijdend voorwerp van dit verhaal. De dag

Een baarmoederontsteking ontstaat
bij honden vaak onder invloed van
de hormonen die iedere loopsheid
weer terugkomen. Het is een levens
bedreigende aandoening indien er
niet wordt ingegrepen! Een van de
belangrijkste redenen waarom bij teven
wordt aangeraden ze al op jonge leeftijd
te laten steriliseren.
Een ontstoken baarmoeder moet zo snel
mogelijk operatief worden verwijderd.
Er zit met het lange paasweekeinde
niets anders op dan Diesel die middag
nog te opereren. Zo gezegd zo gedaan,
er wordt wat geschoven met afspraken
in de agenda en Diesel kan op tafel. De
operatie verloopt voorspoedig. Er wordt
een enorme ontstoken baarmoeder
verwijderd, een 3 kilo zware ‘worst’
gevuld met pus. Dat moet een opluchting
zijn!
Diesel kan ’s avonds weer met het baasje
mee naar huis. Ze heeft een lekker lang
weekend voor de boeg om rustig bij te
komen! Net als de dierenarts trouwens,
al zal die er nog wel een paar keer uit
moeten ‘s nachts.
Stef Koolen, dierenarts
Wilt u meer weten over dierenkliniek
Brouwhuis kijk dan op
www.dierenkliniek.com of volg ons op
onze Facebook-pagina.

Kdv De Bereboot i.s.m. voetbalvereniging Mulo
Hallo allemaal,
De oudste kinderen van de bso
hebben ééns in de 3 maanden een
kindvergadering. Hierin bespreken
de kinderen onderling wat zij graag
voor activiteiten zouden willen bij De
Bereboot en wat ze daar eventueel voor nodig zouden hebben.
Zij kijken samen met ons naar de tips en tops en zo komen we
tot leuke ideeën en een plan van aanpak.
In een van deze vergaderingen is door de kinderen aangegeven
dat zij graag een ‘echt’ voetbalveld (inclusief belijning) zouden
willen. Er is contact gelegd met voetbalvereniging Mulo en
dat heeft tot een positief resultaat geleid. Met trots kunnen

wij u vertellen dat het voetbalveld er
gaat komen☺! We hebben het sportveld
inmiddels op een feestelijke manier
geopend en hebben het sportief ingewijd
met een voetbaltoernooi.
Bent u nieuwsgierig naar ons voetbalveld
of zou u eens op de bso of de dagopvang
willen kijken? Wij nodigen u van harte uit om contact met ons
te zoeken via onderstaande contactgegevens.
Met sportieve groet,
Wendy Verboom, Coördinator BSO
T 0492 528 291 M bso@bereboot.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!

De Nieuwen Hof
Groente & Fruit

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

VAN TIEL
Dorpsstraat 29

BAKEL

COMPLEET DOE HET ZELF ASSORTIMENT

NU 2 X ZO GROOT

Van de Poelstraat 10 A, 5761 BW BAKEL
T: 0492-341331, F: 0492-340342
E: denieuwenhofgroenteenfruit@kpnmail.nl

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

4
4
4
4
4

Audio/video
Witgoed
Telefonie
Reparaties
Satelietontvangst

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

Een zondagse maaltijd
begint bij
C1000 Johan Habraken
Nu ook op zondag open!
C1000 Johan Habraken
Sint Wilbertsplein 4
5761 BK BAKEL

Openingstijden:

Maandag t/m donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

08.30 - 20.00
08.00 - 20.00
08.00 - 18.00
16.00 - 19.00
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Genieten
met een
Gouden randje
Donderdags
‘scheuf mar an’
v.a. 18:00 uur - € 7,95

NU EEN NOG GROTER
ASSORTIMENT.

Vanaf
ya a

KWALITEIT EN
LAGE PRIJZEN.
DORPSSTRAAT 34
BAKEL

Sint Wilbertsplein 1/A - 5761 BK Bakel
Tel 0492 - 342 200
E-mail: info@gasterijdegoudenleeuw nl

Voor een goed en gezond advies
voor groot en klein,

Drogisterij KantersHabraken

Schoolstraat 6
5761 BV Bakel
www.drogisterijkanters.nl

Uw mobiliteit is onze zorg!

Waardebon
Een waardebon voor een gratis
huurauto bij reparatie of onderhoud
bij Auto Mertens in Bakel of Gemert.

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

www.automertens.nl

Tot ziens in Bakel!
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Berichten van onze wijkagent
Woning- en autoinbraken;
Gelukkig hebben we deze maand geen
woning- en/of autoinbraken gehad. Dit
wil natuurlijk niet zeggen dat u niet alert
meer hoeft te zijn. Blijf uw preventieve
maatregelen nemen en wanneer u iets
waarneemt waarbij u de oprechtheid van
e.e.a. betwijfeld meldt dit bij ons. Soms is
het goed om “die wijkbezoekers” te laten
zien dat u ze ook gezien hebt.
Diefstal fietsen:
Op 28 maart werden twee inwoners van
Helmond aangehouden in verband met de
diefstal van een fiets. In de bedrijfsruimte
van één van hen werden nog een aantal
fietsen aangetroffen welke vermoedelijk
eveneens van diefstal afkomstig waren.
Een dag later werden in onze wijk nog
weer eens 3 fietsen aangetroffen welke
vermoedelijk van diefstal afkomstig
waren. Een getuige had gezien dat één
van die fietsen ergens neer werd gezet.
De fietsen waren voorzien van nieuwe
sloten. Het onderzoek naar de herkomst
van enkele fietsen loopt nog. Op onze
Facebook-pagina staan de foto’s van
al deze fietsen. Mogelijk is één van de
fietsen bij u ontvreemd en hebt u nog
geen aangifte gedaan van de diefstal.
Neem dan contact op met ons. Op de
onderstaande foto’s twee in onze wijk
aangetroffen fietsen.

Facebook:
Naast Twitter gaat de politie Helmond
nu ook communiceren met bewoners
in Helmond via Facebook. http://www.
facebook.com/PolitieHelmond
Verloren en gevonden goederen:
Iedereen is/was gewend dat men voor
gevonden en/of verloren goederen bij de
politie moet/moest zijn. Al geruime tijd
is dit landelijk gewijzigd. Het beheer van
verloren en gevonden goederen gebeurd
door de gemeente. Binnen Helmond doet
de Stadswachten Helmond dit beheer.
Stadswacht Helmond
Weg op den heuvel 39
5701 NV Helmond
Tel: 0492-845970
Emailadres: stadswacht@helmond.nl
Twitter: Twitter.com/volgstadswacht
Site: www.stadswachthelmond.nl
Op hun site vind u onder andere
de afbeeldingen van de door hen
aangetroffen fietsen.
Ik vraag uw medewerking
Mocht nog info voor ons hebben leg
eventueel contact via telefoon 0900-8844
of via de rechtstreekse mail:
hein.albers@brabant-zo.politie.nl
Mocht u iets verdacht zien of horen
(verdachte lieden of b.v. glasgerinkel)

schroom dan niet om ons te bellen
via 0900-8844 of bij spoed 112. (b.v.
heterdaad inbraak)
Eventueel preventietips kunt u vinden op
onze site: www.politie.nl
Ook kunt u op deze site o.a. de overige
wijkagenten binnen Helmond vinden.
Wijkagent Hein Albers

Melding doen van inbraak of verdachDaar kunnen wij úw ogen en oren
goed bij gebruiken. Ziet u iets wat
niet in de haak is... of lijkt? Meld

0900-8844 achteraf.
Let ook extra op het
huis van uw buren!

www.samentegeninbrekers.nl
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Parochie H. Lambertus
Rechtgezet:
In de vorige Gazet stonden de namen van de communicantjes
in de Pauluskerk van 14 april. Een naam was vergeten, die van
Manouk Wijffels.
Op de foto alle communicantjes van 14 april in de Pauluskerk
inclusief natuurlijk Manouk. Wij feliciteren alle communicantjes
en zien jullie graag vaak terug in onze kerk.
foto: Stefan Knaapen

Op Hemelvaartsdag 9 mei is er alleen een H. Mis in de Jozefkerk,
om 9.30 uur.
Op Pinksteren, 18 en 19 mei, zijn de vieringen zoals in elk
weekend.
Op Tweede Pinksterdag, 20 mei is er alleen een H. Mis in de
Jozefkerk, om 9.30 uur.

Hemelvaartsdag
en toen stonden ze alleen...
de leerlingen starend naar de hemel
heel even met het hoofd in de wolken
maar al gauw beseffend
dat ze met de voeten
op de aardemoesten blijven...
HIER in deze wereld
lag immers hun opdracht
HIER op deze wereld
ligt ook onze opdracht

Eucharistievieringen in het weekend Parochie H.Lambertus:
zaterdag 18.30
H. Jozef, Tolpost		
			
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
ma, wo, vr 19.00
Weekdagen: Jozefkerk. 		
		
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)
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
En facebook.com/ParochieHeiligeLambertus
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Protestantse Gemeente Helmond
PKN - Eredienst en Kerkmuziek

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 een 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. Christien Flier, voor crisispastoraal
( 513076
Lavendelheide 14,
• Annemarie de Geus
Leeuwenborchweide 81 ( 510804
• Joke van der Vange
( 559372
Arcenlaan 10
• Cathy Erbrink
Berkenheuveldreef 5
( 558281
• Fien van Duren, diaken
Ockenburghpark 78
( 514120
Kijk voor meer informatie op de site van
de Bethlehemkerk:
www.bethlehemkerk-helmond.nl

46 Kerknieuws

Kerkzijn en zingen zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden. Geen kerkdienst zonder liederen. Een mooi lied kan iemand
troosten, bemoedigen, maar kan ook helpen om zijn of haar geloof te verwoorden.
Onze kerk kent veel liederen en teksten
die van oudsher worden gebruikt. Maar
tijden veranderen, ook binnen de kerk.
Samen met zeven andere kerken werkt
de Protestantse Kerk aan een nieuw liedboek, met daarin meer dan 1100 liederen
uit de breedte van de christelijke traditie.
Op 25 mei a.s. wordt dit nieuwe liedboek
gepresenteerd. Om gemeenten te helpen; deze nieuwe liederen te gebruiken
in de eredienst verzorgt de Protestantse
Kerk cursussen en geeft werkboekjes ter
ondersteuning uit.

Regionale liedboekavond in Deurne

In Deurne wordt op 23 mei a.s. ‘s avonds
om 20.00 uur in de Protestantse kerk een
regionale Liedboekavond gehouden.
Deze avond is bedoeld voor alle belangstellenden uit de regio-kerken.
Samen met de cantorij van Deurne worden liederen gezongen uit het Nieuwe
Liedboek, dat twee dagen later landelijk
wordt gepresenteerd.
De avond wordt ingeleid door ds. Nico
Vlaming uit Kortgene, lid van de Redactie
commissie van het Liedboek.
Meer informatie is te verkrijgen via ds.
Ada Rebel, mail: ds.adarebel@gmail.com
tel: 06-53753367

Diaconie — SuperSociaal

In Nederland leven 5 tot 10% van alle
huishoudens onder de armoedegrens. In
Helmond gaat het om circa 400 huishoudens. SuperSociaal wil mensen tijdelijk
helpen met levensmiddelen; met als doel
weer te kunnen beschikken over voldoende eigen inkomsten om boodschappen te
doen in de gewone winkel. Betrokkenen
blijven een eigen verantwoordelijkheid
houden en worden daar op aangesproken en ondersteund bij het vinden van
inkomsten, werk en hulp. SuperSociaal
werkt nauw samen met organisaties die
hulp aanbieden met betrekking tot wonen, inkomstenbeheer, schuldsanering,
werk, sociale activering en persoonlijke
begeleiding naar een persoonlijk hulptraject. De Diaconie heeft vertrouwen in
de brede aanpak en wil dit Helmondse
initiatief graag steunen. Helpt u mee? Zie
ook www.supersociaal.nl

Een potje
voor zijn
studie

en jouw
hobby.

Sparen kan slimmer met Mijn spaarpot
Veel mensen sparen. Meestal voor verschillende doelen. Waardoor het soms lastig is
om het overzicht te behouden. Met Mijn spaarpot in Rabo Internetbankieren maakt u
voor elk spaardoel een spaarpotje. Zo ziet u direct of u uw doelen bijna bereikt hebt.

Kijk op rabobank.nl/mijnspaarpot
Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.
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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; Funda heeft hier een uitstekende tool voor
ontwikkelt die wij kunnen inzetten om de ideale woningruil tot stand te brengen. 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.
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

