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Redactieadres:
redactie@dierdonk.org

Adres: Ockenburghpark 78
5709ML Helmond,
www.dierdonk.eu

secretariaatwijkvereniging
@dierdonk.eu

Secretariaat:
Vilsterendreef 28, 5709RP 
Helmond

secretariaatwijkraad@dierdonk.eu
Voorzitter: 
Walter Schuurman  (516965

Parkzicht (gebouw)  (556266
Fax: 556267
Secretariaat:
Henk van den Elsen
Postbus 130, 5700AC Helmond
Reserveringen via beheerder:
(06-30735792
www.parkzicht-dierdonk.nl

Knutselclub
Secretariaat en inschrijving leden: Heidi 
Swinkels (515221. 

Secretariaat:
Leeuwenborchweide 58
5709SC Helmond, (559897
secretaris@rampetampers.nl
www.rampetampers.nl

De Spekzullekes
Jan de Withof 108, 5709AL
Helmond (592166
secretariaat@spekzullekes.nl
www.spekzullekes.nl

Voorzitter: J. Vincent, (510136
Secretaris: H. v. Rijt, (559897
dierdonkdagen@gmail.com

   Tennis-
   Vereniging
   Dierdonk
Secretariaat: Leeuwenborchweide 19, 
5709SB Helmond, (514007, 
secretaris@tvdierdonk.nl
www.tvdierdonk.nl

   Info:
  Hanny van Rijt
    (513763 of 
    Els Gilbers
(514016, www.didoko.nl

Toneelgroep Maskerade
Voor informatie: Leonie Boxstart
(510380. Correspondentieadres:
Wallsteijndreef 3, 5709RT 
Helmond
maskeradehelmond@planet.nl

  Gezellig bridgen bij
   “One Down”. In Park-
   zicht op maandagavon-
den. Info: Dhr. K. Zuidberg,
(514772, www.nbbportal.nl/30014

   De fotoclub van Dierdonk
   www.fotodier.nl
   voorzitter.fotodier@gmail.com
   06-51185771

OPHALEN OUD PAPIER:
Ma. 10 mei ten westen van de 
Dierdonklaan en wo. 12 en 26 mei ten 
oosten van de Dierdonklaan

GFT: Ma. 10 en za. 22 mei.

RESTAFVAL: Ma. 3, 17 en ma 31 mei.

PLASTIC: Za. 22 mei.

Alg. Politienummer      (0900-8844
Basisschool Dierdonk  (512021
Dierenambulance   (513971
Gemeente (klachten )  (587690
Kruiswerk Peelland    (0900-8998636
Parochie H. Antonius  (523421 
Peuterspeelzaal Hummeld  (514611
Scouting Paulus   (550128
Wijkopz. Dhr.v. Schijndel  (587690
Ziekenhuis Elkerliek  (595555
Openbare Bibliotheek 
De Bus  (547704 
 
Apotheek uitdeelpost Dierdonk
Waterleliesingel 16   (522016
Recepten afgegeven vóór 12:00 uur 
kunnen van 14:45 uur tot 15:30 uur 
worden opgehaald.

Huisarts       
F.A.T.C. van Vijfeijken, Waterleliesingel 20
5709 PD Helmond   (514121
ma, di, wo, vr: 8.00 - 17.00 uur
do:                   8.00 - 12.30 uur

Spreekuur ‘s morgens, op afspraak
M.H.W. Strijbos   (558732
Spreekuur dagelijks volgens afspraak

Centrale Huisartsen Post 
(alleen spoed)     (0900 - 8861 

Tandarts Dhr. R.J. van Hagen, 
Coendersberglaan 42
5709 MA Helmond   (556156
Behandeling op afspraak
Tandarts Mw. H. Jeurgens-Schoolen
Waterleliesingel 22
5709 PD Helmond   (510410
Behandeling op afspraak

Verloskundige praktijk “de Uiver”
Monique Heldens & Anne Verheijen 
Waterleliesingel 18
5709 PD Helmond,   (518551
Spreekuur:  di (namiddag - avond) 
  wo en do (ochtend)
Afspraken:  ma-do: 13:00-14:00
www.verloskundigendeuiver nl

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

Logopediepraktijk Dierdonk
logopedie.brouwhuis.dierdonk@gmail.com
Normaal (558360
Mobiel (06-10767213
    
Moeders – voor - moeders
Sandra Rondeel   (514911

Kinderdagverblijf Up to Four
Zwanebloemsingel 54  (556350
Kinderdagverblijf De Bereboot
Oude Dierdonk 1   (475009 
Spring
Inspirerende kinderopvang  (533622

Telefoonnummers

Verenigingen
GAZET

One
  Down



3
Vo
or
w
oo
rdAl een jaar lang

Bij het schrijven van dit 
voorwoord realiseer ik mij 
dat ik ondertussen alweer 

een jaar de advertenties binnen de 
Gazet verzorg. Zonder onze adver-
teerders geen inkomsten en zonder 
inkomsten geen Gazet. De uitgave 
naar volledig kleur is ook mede 
mogelijk geworden doordat de ad-
verteerders geen overwegende be-
zwaren hadden tegen een prijsver-
hoging voor een kleurenadverten-
tie. Ik zou zeggen denk ook eens 
aan onze adverteerders.

Een jaar lang wordt er ook al aan 
gewerkt om de buurtbus van de 
grond te krijgen, maar ook hier 
blijkt maar weer dat de ambtelijke 
machine zeer traag is.

Voorbeelden uit de landspolitiek 
vinden ook in deze Gazet navol-
ging.  Nadat Bos en Eurlings te 
kennen hebben gegeven meer tijd 
voor gezin en kinderen te willen 
krijgen heeft ook onze tuinman Jos 
Sillekens dit aan ons kenbaar ge-
maakt. Zo zult u dus vanaf  deze 
maand de langstlopende rubriek 
van de Gazet “in het Groen” moe-
ten missen. Wij willen vanaf deze 
plaats Jos hartelijk danken voor 
zijn jarenlange inzet. 

Ook onze eigen Dierdonkse poli-
tiek is volop in beweging zoals u 
kunt zien in onze politiek column 
waar u 2 nieuwe gezichten tegen 
komt 

Deze uitgave ligt, bij de meesten 
van u, voor Koninginnedag in de 
bus. Naast activiteiten in het cen-
trum door de oranjecomité Hel-
mond heeft ook ons buurdorp Ba-
kel een aantrekkelijk Oranjepro-
gramma voor jong en oud op deze 
dag. 

Mei is een maand met vele feest-
dagen, zo zal op 4 mei alle geval-

lenen herdacht worden sinds het 
begin van de 2e wereldoorlog in 
oorlogssituaties en vredesopera-
ties, gevolgd door een feestelijke 
viering  van 65 jaar vrijheid op 5 
mei. 9 mei is dan weer de jaarlijkse 
verwendag voor moeder (Moeder-
dag). Verder hebben we nog de 
viering van Pinksteren en Hemel-
vaartsdag. 

Bij uitstek is deze maand dus ge-
schikt om de caravan of tent uit te 
gaan testen. Neem hierbij gerust 
deze Gazet mee. U kunt lezen wat 
u gaat missen maar de kinderen 
kunnen rustig de speciale kleur-
plaat voor “Bruisend Dierdonk” 
inkleuren waarvoor op 29 mei 
enkele prijzen zullen worden uit-
gereikt, verder het Moederdag-
verhaal lezen en de puzzelpagina 
invullen. Natuurlijk mogen ook de 
ouders meepuzzelen of het verhaal 
voorlezen.

Mei is ook de maand dat alle zo-
merbloeiers weer in de grond zitten 
en de tuinen tot een mooie kleuren-
pracht komen. Blijft u thuis geniet 
dan in de tuin en uw eigen terras. 
En de jeugd? Wel deze kunnen 
gebruik maken van de pannakooi, 
basketbalveld, skatebaan etc, ter-
wijl de kleuters etc. gebruik kun-
nen maken van de diverse speel-
toestellen in onze mooie wijk. En 
voor de ouderen,  begint op 5 mei 
het buitenseizoen. 

O ja, wilt u weten wat er zoal speelt 
in de wijk? Kom dan op 26 mei 
naar de klankbordgroepvergade-
ring in Parkzicht, en vergeet niet te 
noteren 28 - 29 mei voor het wijk- 
evenement “Bruisend Dierdonk”.

Voor nu veel leesplezier toege-
wenst met deze Gazet.

Advertentiecoördinatie/werving. 
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C O L O F O N   G A Z E T

10e jaargang nr. 5 – Mei 2010
verschijnt 11x  per jaar
Huis-aan-huis in Dierdonk.
Oplage 1.800 stuks.

Lay-out:
J. de Kort
J. vd Eijnden

Redactie:
M. Kraaijeveld-Ebskamp
I. v. Nieuwenhuijsen
R. Kraaijeveld
J. de Kort
F. Smits
J. v.d. Eijnden

Fotografie:
E. Liebregt, J. de Kort 
Fotoclub FotoDier
 
Advertenties:
F. Smits (517210)
advertenties@dierdonk.org

Bezorging:
M. van Balkom  (518655)

Redactieadres:
Waterleliesingel 29,
5709 PD Helmond, (513477)
E-mail: redactie@dierdonk.org

Druk: Vane Druk  v.o f.

Kopij inleveren:
Redactionele kopij VOOR de 12e van 
elke maand - in MsWord, bij voorkeur 
in platte tekst !! Afbeelingen, logo’s, etc. 
apart meeleveren in een zo hoog mogelijke 
kwaliteit !!
Advertenties uiterlijk de 12e van elke 
maand.

De Gazet is een uitgave van de 
Wijkvereniging Dierdonk. 
Secretariaat:
Ockenburghpark 78,
5709 ML Helmond

Bestuur:
Voorzitter: Vacant
Secretaris: J. van Duren
Penningmeester: J. Schoonen
Bestuurslid: G. Bosmans
Bestuurslid: H. Swinkels

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.
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Samen Daadkrachtig

Op dinsdag 6 
april heeft wet-
houder Stienen 

namens het nieuwe 
college het coalitiepro-
gramma aan de raad 
aangeboden. Het do-
cument draagt de titel 
‘Samen Daadkrachtig’. 
De komende vier jaar

zal geïnvesteerd worden in de economi-
sche structuur en het stedelijke voorzie-
ningenpatroon omdat beiden op een aantal 
onderdelen nog zwakke plekken vertonen. 
Eveneens zal geïnvesteerd worden in het 
veiliger maken en verbeteren van het leef- 
woon- en werkmilieu. 
Aan de andere kant zal ook bezuinigd 
moeten worden waarbij bestaand beleid 

en bestaande projecten opnieuw tegen het 
licht zullen worden gehouden. Het eco-
nomisch tij vraagt in ieder geval om het 
nemen van beslissingen, hoe pijnlijk deze 
ook moge zijn. Uitstel daarvan zal de stad 
uiteindelijk schade berokkenen. Vandaar 
de gewenste en voorgenomen daadkracht.
Dat we in gezamenlijkheid het beleid zul-
len moeten uitvoeren is een tweede punt 
waar in het document het accent op ligt.  
Het nemen van verantwoorde risico’s om 
de ambities waar te kunnen maken en 
daarnaast niet verloren te laten gaan van 
wat al is bereikt, zal op basis van breed 
draagvlak moeten gebeuren. Het coalitie-
programma is in tegenstelling tot vorige 
coalitieprogramma’s veel meer op hoofd-
lijnen en nog niet tot in detail ingevuld. 
Juist vanuit het oogpunt om de gemeen-

teraad de ruimte te geven en alle partijen 
mee te laten denken. 
Tot slot wil ik Margreet de Leeuw heel 
veel succes wensen met haar nieuwe taak 
als wethouder. Ik begrijp dat zij vanuit 
deze positie niet langer haar column in 
de Gazet kan verzorgen maar jammer 
vinden doe ik het wel!  De afgelopen 
vier jaar hebben we beiden vanuit onze 
eigen commissie en onze eigen visie 
naast elkaar gepubliceerd en dat is altijd 
op een bijzonder prettige manier gegaan. 
Ik ben benieuwd naar haar opvolger. 

Ellen Niessen, fractieleidster VVD
Email: ellenniessen@me.com
( 516531

Een nieuwe lente, een nieuwe Raad

April begon en de lente kondigde 
zich aan. De bomen worden groe-
ner, de narcissen en tulpen bloei-

en en de eerste eendenkuikens zijn gespot. 
De natuur vernieuwd zich.
Ook in het gemeentebestuur is vernieuwd.
Op 3 maart waren de gemeenteraadsver-
kiezingen, 11 maart zijn de nieuwe raads-
leden benoemd en op 6 april ging het 
nieuwe college aan de slag.
Hierbij feliciteer ik onze wijkgenoten die 

wethouder werden: Yvonne van Mierlo 
(VVD), Margreet de Leeuw en herverko-
zen Frans Stienen (beiden CDA).
U ziet, Dierdonk is goed vertegenwoor-
digd in het gemeentebestuur. En ook aan 
raadsleden vanuit Dierdonk ontbreekt het 
niet. Vaste Gazet-columniste Ellen Nies-
sen (VVD) bleef, net als Joan Damen 
(VVD) en burgercommissielid Gaby van 
Waardenburg (CDA). Nieuw zijn Jan van 
Aert (Trots Op Nederland) en ik, Mirjam 
van der Pijl (PvdA). 
Dat mijn verkiezing tot raadslid niet ge-
ruisloos was is u vast niet ontgaan.
Na hertelling van stemmen bleek er een 
gelijke stand. Een toss moest volgen en  
partijgenoot Mohammed Chahim ver-
wierf de zetel. Met een heel grootmoedig 
gebaar heeft hij afstand gedaan van zijn 
Raadszetel zodat er toch ook een vrouw 
namens de PvdA vertegenwoordigd zou 

zijn. U begrijpt dat mijn drijfveren om mij 
in te zetten voor vrouwen, Dierdonkers en 
alle andere Helmonders alleen maar gro-
ter zijn geworden.
De eerste stapels papier zijn gelezen, de 
eerste vergaderingen zijn geweest. Een 
nieuw begin is gemaakt. Mijn ervaring in 
de politiek blijkt een voordeel al moet ik 
extra vel lezen om me in te werken. Maar 
dat ik al bekend was met het gemeente-
raadswerk maakt dat ik me de Helmondse 
zaken snel eigen kan maken. Voor mezelf 
maar zeker ook voor de mensen voor wie 
ik dit werk graag doe: 
voor U!
Ik zal u in de Gazet op de hoogte houden 
van mijn werk in de gemeenteraad.

Mirjam van der Pijl, Ockenburghpark 3 
Email: mirjamvanderpijl@chello.nl
( 770129

Beste wijkbewoners

Een nieuw col-
lege, een nieuw 
gezicht. Graag 

stel ik mij even voor. 
Mijn naam is Gaby van 
den Waardenburg, ben 
23 jaar oud en heb on-
langs de Master Straf-
recht en de Master Mi-

lieurecht aan de Universiteit van Tilburg 
afgerond. Momenteel ben ik werkzaam 
als juridische medewerker bij een advoca-
tenkantoor. 
Voor het CDA-Helmond ben ik de afge-
lopen vier jaar actief geweest als burger-

commissielid in de commissie Samenle-
ving. Na de verkiezingen van 3 maart j.l. 
ben ik gevraagd als burgercommissielid 
voor de commissie Ruimtelijk Fysiek. 
Omdat ik de afgelopen jaren en ook de 
komende jaren bij de gemeentelijke poli-
tiek betrokken zal blijven, wil ik als in-
woonster van Dierdonk graag een steentje 
bijdragen aan de wijk. Hierbij hoort ook 
het informeren van de wijkbewoners over 
interessante thema´s, welke zich zowel 
binnen als buiten Dierdonk afspelen. 
Politiek is een thema dat ons allemaal 
raakt en waar we niet over uitgesproken 
zullen raken. Om te voorkomen dat be-

langrijke onderwerpen enkel in de raads-
zaal worden besproken, is het van belang 
iedereen op de hoogte te houden van de 
laatste ontwikkelingen. Ik hoop dat op 
deze manier de kloof tussen de politiek en 
de inwoners zal afnemen.

Gaby van den Waardenburg
Burgercommissielid CDA-Helmond
Email: 
gaby.vd.waardenburg@cdahelmond.nl
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Nieuws van Fotodier

    
Sinds enige tijd heeft Dierdonk 
een echte fotoclub. Een club van 
mensen die enthousiast zijn over 
fotografie en beeldbewerking. 
Mensen die het leuk vinden om 
mooie beelden vast te leggen of om 
ze nog mooier te maken d.m.v. na-
bewerking. De club komt ongeveer 
eens in de vier weken bij elkaar in 
Parkzicht. Op deze pagina vindt u 
een verslag van de laatste activi-
teiten van deze club. Meer informa-
tie kunt u vinden op www.fotodier.
nl (voorzitter.fotodier@gmail.com).

In de maand april kan je, wat het 
weer betreft, alles verwachten. Toen 
we de fototrip richting zee planden 

hadden we ook niet kunnen dromen van 
mooi weer. Het geluk zat ons mee want 
we hebben werkelijk een prachtige dag 
gehad. Het begon koud maar eenmaal op 
het strand gingen de jassen open en op het 
terras uit de wind gingen ze helemaal uit.

We zijn in alle vroegte vertrokken richting 
Vlissingen. Vlak bij deze grote stad zijn 
we eerst de duinen in gegaan en daarna 
het strand op. Ons doel was niet alleen 
mooie foto’s maken met het thema “zee” 
maar ook in zwart-wit. Een uitdaging op 
zich omdat je, als je dit goed wilt doen, er 
van te voren rekening mee moet houden. 
De compositie wordt dan immers veel be-
langrijker omdat “afleidende” zaken zoals 
kleuren ontbreken. 
In Vlissingen is het een komen en gaan 
van schepen die door menigeen op de foto 
gingen. In de gevallen dat een wat bijzon-
dere strandbezoeker langskwam, zoals de 
dame op het paard rechtsboven, vlogen 
we er allemaal op. Enkelen van ons bijna 
letterlijk maar toch echt met het doel een 
mooie foto te schieten. 

Na het strand zijn we lekker op een van

de strandpaviljoens gaan zitten op het ter-
ras, lekker uit de wind. Fotodier heeft echt 
een pattent op warme chocomel met slag-
room, dus dit kwam weer veelvuldig op 
tafel. Na de zeeïge uitsmijters vertrokken 
we op weg naar het pittoreske dorpje Vee-
re. In dit dorp bleek dat een aantal kleuren 
toch ook wel erg mooi uitkwamen, m.a.w. 
het thema zwart-wit verlieten we daar 
eventjes. Zo kunt u rechts onder een foto 
zien van een leuk snuisterijen winkeltje 
waar ze er diversen van hadden. 

Het dorpje was van een dermate omvang 
dat als je een scheet liet, men aan de an-
dere kant van het dorp kon gaan klagen. 
Kortom, na een wandeling van een uur en 
het scoren van snoep uit vroegere tijden in 
een echt ouderwets snoepwinkeltje gingen 
we onze tocht verder naar Middelburg.

Toen we in Middelburg aankwamen dach-

ten we lekker foto’s te kunnen maken 
maar we hadden ons vergist in de koop-
zaterdag. In de stad kon je over de kop-
pen lopen waardoor het erg moeilijk werd 
om mooie foto’s te maken zonder mensen 
erop. Na een uur of anderhalf hadden we 
dit ook gezien en hebben we de dag afge-
sloten met, ja u raadt het al, warme choco 
met slagroom op een terras .... eeeh en een 
zeewse specialiteit. Ik weet niet meer hoe 
dit heette maar het was erg lekker.

Op de clubavond hebben we al onze foto’s 
kunnen bekijken met onze nieuwe beamer 
... een verademing. Onze volgende inves-
tering gaat een presentatiescherm worden 
zodat de kleuren en het contrast ook opti-
maal tot hun recht gaan komen.

Tot volgende maand.
voorzitter fotodier@gmail.com
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Na een te lange winter wordt de 
natuur weer langzaam groen en 
fleurig. Onze bezigheden ver-

plaatsen zich van binnen naar buiten.
De tuinen worden weer opgeknapt; de 
fietsen hebben hun onderhoudsbeurt on-
dergaan en er waren met Pasen weer veel 
caravans en campers onderweg.
Moet Niks heeft de koersbalmat in de 
mottenballen gedaan en de Gemeente 
heeft, als het goed is, de Jeu de Boulesba-
nen uitgevlakt en van een nieuwe toplaag 
voorzien.
Vanaf woensdag 5 mei, 10 uur, gaan we 
weer gebruik maken van onze banen. We 
nodigen iedereen uit om mee te spelen. 
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.
Er is gelegenheid om in de pauze in Park-
zicht te genieten van een lekker kopje kof-
fie.

We zien terug op het einde van 
een zeer geslaagd wintersei-
zoen.

Op 16 maart brachten we een bezoek aan 
het Jan Vissermuseum. We werden ont-
vangen met koffie en vlaai. Na het bekij-
ken van een videofilm over dit museum 
werden we rondgeleid door een zeer ter 
zake kundige gids. We doken niet alleen 
terug in het agrarische verleden van in en 
om Helmond, maar ook in de rijke historie 
van de Helmondse Brandweer.
Uiteraard aan de hand van uitgebreid do-
cumentatiemateriaal, maar ook zagen we 
de grote verzameling van brandweerma-
teriaal van de afgelopen 125 jaar.

Moet Niks Mededelingen
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.....vervolg Moet Niks Mededelingen

De laatste winterwandeling van 
zondag 21 maart werd enigszins 
gehinderd door de vele regen die 

er in de nacht gevallen was. Dat had zijn 
weerslag op het aantal deelnemers en ook 
op de geplande route. Toch hebben de ac-
tievelingen genoten van een zeer afwisse-
lende wandeling door de Bakelse beem-
den en de omringende velden. De kievie-
ten waren druk bezig met hun lokroepen 
en met het bouwen van hun nesten.

Op 9 april bezochten we met ruim 20 
Dierdonkers het filmtheater van Pathé, 
alwaar we de film Coco avant Chanel be-
keken. Op echt Franse wijze werd verhaal 
gedaan hoe Coco van klein kind uit het ar-
menhuis groeide tot een femme fatale en 
groot modeontwerpster.
Onze club had verwacht meer te zien van 
de ontwikkeling van haar modelijnen, 
maar was toch ook geboeid door haar le-
vensloop.

In mei staan de volgende activiteiten 
op het programma:
Dinsdag 18 mei Bustocht naar Diest Op 
het moment dat we onze kopij moeten 
inleveren zijn er nog enkele plaatsen 
beschikbaar. Als u nog mee wilt kunt u 
nog snel informeren of er nog plaatsen 
zijn. 
Bel daarvoor met Jeanne de Jong,( 512516

Voor nadere informatie over deze tocht 
verwijzen we naar het vorige nummer van 
de Gazet.
De VVV van Diest heeft ons gevraagd 
om ten behoeve van de rondleiding door 
de Citadel te zorgen dat er voldoende 
zaklampen worden meegenomen. Het is 
er behoorlijk donker en het licht van de 
gidsen is te weinig voor zo’n grote groep.

Dinsdag 25 mei Fietsen in Zuid-Oost Bra-
bant. Om 10:00 uur vetrekken we vanaf 
het parkeerterrein van Albert Heijn voor 
de eerste fietstocht in onze omgeving. We 
rijden zo’n 25 Km en stoppen onderweg 
om even uit te blazen en een kopje koffie 
te drinken. We zijn rond 12:30 uur weer 
terug in Dierdonk.

KUNST In DIERDONK 3
Inmiddels is het logo ontworpen 
en de naam bedacht. 
En dit is het resultaat: het logo  è

Het idee is als volgt:
Omstreeks september 2010 wil-
len wij in ongeveer 10 woningen/

locaties in Dierdonk een Kunst kijk route 
organiseren. In de loop der jaren kan het 
worden uitgebouwd. Er komt een pro-
grammaboekje met daarin de wandelroute 
naar de woningen/tuinen van de kunste-
naars die mee doen. 

De bedoeling is dat de kunst in de “tuin” 
van uw woning geëxposeerd word. Of u 
dat nu in de tuin, onder een afdak of in een 
party-tent wilt laten zien, dat is helemaal 
aan uzelf.

De voorlopige planning:
In april/mei komen de eerste kunstenaars 
bij elkaar om het idee verder vorm te 
geven;

Juni: definitieve datum en verdere plan-
ning en koppeling met website Dierdonk;
September/oktober: “Kunst in Dierdonk” 

Wat vraag ik?
Heeft u vrienden, kennissen, collega’s die 
bij u in de tuin mogen exposeren?  Geef 
u dan op om mee te doen aan de eerste 
“Kunst in Dierdonk”route. 
Stuur een e-mail naar f.lier@telfort.nl

Ik weet inmiddels zeker dat er voldoende 
mensen in Dierdonk zijn met verborgen 
talenten en nog meer mensen die het leuk 
vinden om, op een verloren zondagmid-
dag, naar kunst te kijken.

Met vriendelijke groeten,
François Lier
f.lier@telfort.nl

K DinS
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Verenigingsnieuw

s

“Bruisend Dierdonk”

Vrijdag 20.00 uur: Concert
* Harmonie Amicitia
* Viva la Musica

Zaterdag 13.00 uur: Varia
* Knutselen, Draaimolen, Suikerspin
* Hardloop- Waveboardwedstrijd
* Springkussens, Klimtoren
* Sumoworstelen
* Opleidingsorkest HMC
* OSD- Open podium 
* en vele ander activiteiten

Info: WWW.DIERDONK.EU

Lokatie: Dierdonkpark
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Verenigingsnieuw

s

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

	
	 Familienaam:	 ................................................................
	 Adres:	 	 ................................................................
	 Postcode:	 ............................................
	 Tel.:	0492	-	 ............................................
Gezinssamenstelling
voorletters roepnaam Geboortedatum m/v achternaam	

Ik	wil	wel	/	geen	vermelding	in	de	Gazet	(doorhalen	wat	niet	gewenst	is)

	 Handtekening:	 ..............................................................	
	 Datum:	 ..............................................................

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

Door	middel	van	onderstaand	 for-
mulier	kunt	u	zich	(samen	met	uw	
eventuele	 gezinsleden)	 opgeven	

als	lid	van	Wijkvereniging	Dierdonk.	
U	 betaalt	 voor	 uw	 hele	 gezin	 slechts	
€	13,50	per	jaar.

Hiervoor	 ontvangt	 u	 binnenkort	 een	
acceptgirokaart.	
Door	 lid	 te	 worden	 van	Wijkvereniging	
Dierdonk	heeft	u	(en	uw	gezinsleden)	niet	
alleen	veel	aantrekkelijke	kortingen	bij	de	
diverse	activiteiten,	maar	steunt	u	ook	het	
werk	van	de	wijkvereniging.

Helaas	 moeten	 we	 bij	 onze	 leden	 toch	
weer	aandringen	op	betaling	van	de	con-
tributie.
Er	zijn	nog	altijd	meer	dan	30	 leden	die	
hun	contributie	niet	betaald	hebben.	Dat	is	
bijna	10	%	en	dat	vinden	we	echt	te	veel.
Kijkt	u	dit	nog	even	na?	U	heeft	inmiddels	
een	tweede	herinnering	ontvangen.	U	be-
grijpt	dat	dit	ons	de	nodige	energie	kost…

Ledenadministratie
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Activiteiten jongerenwerk
Zumba dansen in het Tiener-
huis 
Voor jongeren vanaf 14 jaar Elke week 
van 20.00 tot 21.00 uur in het Tienerhuis.
We werken met een strippenkaart van 5 
lessen. Daar betaal je € 15,00 voor, dus 
maar € 3,00 per les! Als je een keertje niet 
kunt, is dat niet erg, want je strip wordt 
pas afgestreept als je bij de les aanwezig 
bent.

Let op want er kunnen maximaal 25 jon-
geren aan meedoen! Vol = vol. We gaan 
net zolang door met Zumba dansen in het 
Tienerhuis als er animo voor is!
Dus wil jij op een leuke en sportieve ma-
nier aan je conditie werken? Pak dan je 
kans en doe mee!
Als je meer informatie wilt of je wilt aan-
melden, neem dan contact op met Meta 
Gortemuller. Je kunt je aanmelden door 
even te bellen naar 0492-510690 of 0492-
556957 of te mailen naar meta.gortemul-
ler@swhhelmond.nl

Activiteiten Tienerhuis Skate-
park:
Binnenprogramma:

• Maandag en Dinsdag inloop
15.00 tot 17.00 uur 10-17 jaar

• Dinsdag meidenavond
18.30 tot 20.30 uur 10-17 jaar

• Woensdag inloop 
12.00 tot 17.00 uur 10-17 jaar
1ste v/d maand film
2de v/d maand airhockey toernooi
3de v/d maand tafeltennistoernooi
4de v/d maand games toernooi
van 18.30 tot 20.30 uur 10-17 jaar
Eventuele cursussen
18.00 tot 20.30 uur 10-17 jaar

• Donderdag inloop
15.00 tot 17.00 uur 10-17 jaar
1ste v/d maand games toernooi
2de v/d maand filmmiddag
3de v/d maand air-hockey toernooi
4de v/d maand tafeltennistoernooi
van 16.00 tot 18.00 uur 10-17 jaar
Eventuele cursussen
18.00 tot 20.30 uur 10-17 jaar

• Vrijdag inloop 
12.00 tot 17.00 uur 10-17 jaar
Inloop
18.00 tot 20.00 uur 14-17 jaar
disco (1ste vrijdag v/d maand)
19.00 tot 22.30 uur 10-17 jaar

Wat is inloop
Kom gezellig binnen om te poolen, dar-

ten, tafelvoetballen, waar je zin in hebt. 
Of gewoon om te kletsen met je vrienden 
en vriendinnen. Je mag binnen als je en 
als je tussen de 10 en 17 jaar oud bent.

Nieuw! Op woensdag en donderdagavond 
wordt er naast de inloop ook een cursus-
aanbod ontwikkeld op vraag van de jon-
geren. Dus als jij samen met je vrienden 
een goed idee hebt voor een cursus, laat 
het ons dan weten!! 

Meidenavond:
Een avond speciaal voor meiden van 10 
tot 17 jaar Iedere dinsdagavond van 18.30 
tot 20.30 uur in het Tienerhuis, Rivieren-
singel 752, Brouwhuis.
We doen van allerlei dingen, van knutse-
len tot koken en van dansen tot gewoon 
lekker kletsen met elkaar. Kom eens een 
keer kijken en neem gerust een vriendin 
mee! Let op: Helaas in de maand MEI 
geen meidenavond 
 
Programma juni volgt! Heb je hier zelf 
ideeën over? Laat het me dan weten!
Meer informatie? Bel even naar 0492-
510690 of 0492-556957 en vraag dan naar 
Meta

SWH Bart Hoes

Bewust Gezond
Gezond afslanken
Het SonjaBakker-tijdperk is nog niet af-
gelopen of het volgende dieet wordt ons 
als consument al om de oren geslingerd. 
Ik vraag me af of we ons bewust zijn 
van wat een dieet precies is en of we 
ons bewust zijn hoe we op een gezond 
gewicht komen en blijven zónder dieet. 
 
Een dieet is een voorgeschreven menu 
waarin wordt beschreven wat je op een 
dag mag eten. Je kunt het zo gek niet be-
denken of het bestaat: appel dieet, cookie 
dieet, fruit dieet, mayo dieet, kwark dieet 
of een pasta dieet. Hierin worden in mijn 
ogen alleen maar rekening gehouden met 
calorieën en worden er voedingsstoffen 
weggelaten. Dat getut over die calorieën 
ben ik meer dan zat en ik hoop dat men-
sen onderhand eens WAKKER worden 
en voedingsstoffen gaan toevoegen aan 
hun eetpatroon, omdat we in 2010 eerder 
doodgaan aan voedingsstoffentekorten 
i.p.v. een overvloed aan voedingsstoffen. 
 
Om te zien of we een gezond gewicht 
hebben, kunnen we onze BMI berekenen. 
BMI staat voor Body Mass Index. Deze 
factor is de verhouding tussen onze li-
chaamslengte en ons gewicht. Een BMI 
tussen de 20 en 25 is gezond. Een BMI 
onder de 20 is ondergewicht (= te weinig 

spieren voor deze lengte). Een BMI bo-
ven de 25 is overgewicht (= te veel spie-
ren voor deze lengte of te veel vet voor 
deze lengte) en een BMI boven de 30 heet 
obesitas. Dan is het gewicht een dusdani-
ge belasting voor het lichaam dat het een 
gevaar oplevert voor de gezondheid.
 
Een gezond gewicht bereiken we als 
ons lichaam in balans is. Ons lichaam 
is in balans als we dagelijks de juiste 
hoeveelheid voedingsstoffen en water 
binnen krijgen. Daarnaast is 30 minu-
ten lichaams beweging per dag nodig 
en voldoende ontspanning. Al deze fac-
toren samen noem ik de draagkracht. 
Ons lichaam is in balans als de draag-
kracht in verhouding is met de draaglast. 
Onze draaglast bepalen we elke dag zelf 
en zou verstandig zijn als we hier bewust 
van zijn. Als we namelijk dagelijks de 
juiste hoeveelheid voedingsstoffen, be-
weging en ontspanning hebben dan mo-
gen we van ons lichaam verwachten dat 
we ‘normaal’ kunnen functioneren. Indien 
onze draaglast toeneemt, zullen we méér 
aan onze draagkracht moeten toevoegen. 
Zaken die onze draaglast verzwaren kun-
nen zijn: intensief sporten, stress, ziekte, 
medicijnen, roken, alcohol, overgewicht, 
straling, vrije radicalen, teveel suikers, 
etc.

Veel mensen hebben nog steeds de gedach-
ten dat minder eten bevorderlijk is voor 
het afslanken. Dit werkt juist averechts. 
Ons lichaam gaat pas vet verbranden als 
het voldoende brandstof binnenkrijgt om 
vet te kunnen verbranden. Denk maar aan 
een openhaard, die brand ook alleen maar 
als er hout in zit. Daarnaast verbrand ons 
lichaam pas vet als het vertrouwen heeft 
dat er elke dag voldoende voedings stoffen 
binnenkomen.  
 
Méér eten, maar dan wél van het juiste, 
is mijn remedie om gezond af te slanken. 
Wát je dan het beste kunt eten, is per per-
soon verschillend omdat ieder mens an-
ders is. Dit zul je op maat moeten bereke-
nen en is daarna heel simpel.
 
Of we ons bewust zijn van de invloed van 
diëten voor onze gezond heid, dat kunnen 
we alleen voor onszelf bepalen.
 
Laat je niet wijsmaken dat je alleen met 
een dieet een gezond gewicht kunt berei-
ken. Ben je bewust van wát je eet als je 
gezondheid je lief is.
 
Judith Guns
www.welzijnspraktijkhelmond.nl
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Twee vliegen op vakantie en de Buurtbus
Twee bevriende vliegen besloten op 

vakantie naar het zonnige Spanje te 
gaan. Door omstandigheden moes-

ten ze apart van elkaar reizen, maar ze 
zouden elkaar treffen in Benidorm op het 
strand.
Er verstreken twee weken en de vrienden 
kwamen elkaar weer tegen in Helmond. 
De een lekker bruingebrand maar doodop 
van het feesten, de ander bleek zonder 
zonnig kleurtje, maar wel goed uitgerust. 
“Waar was je nou?”vroeg de een, “ik heb 
je gemist in Benidorm”. “Ach” zei de an-
der, “na een voorspoedige reis kwam ik in 
Benidorm aan, waar ik de pech had in een 
bureaulade van iemand van Verkeer en 
Vervoer te vliegen en de bureau-la, ging 
pas twee weken later weer open. Ik kon 

toen nog net het vliegtuig naar huis halen”

Dit verhaaltje kwam bij ons op, omdat de 
behandeling van ons verzoek om Open-
baar Vervoer Dierdonk-Helmond centrum 
te regelen, geen tekenen van vooruitgang 
toont. Ondanks herhaalde verzoeken en 
smeekbeden en ondanks het aandragen 
van alternatieven. Kennelijk zijn onze 
stukken in een zelfde la beland, als waarin 
de vlieg in Benidorm was gevlogen. De 
stukken liggen erin, maar komen er niet 
uit om behandeld te worden. In ieder ge-
val heeft niemand van het SRE ( de in-
stantie die verantwoordelijk is voor het 
Openbaar Vervoer in de regio Eindhoven- 
Helmond ) contact met ons opgenomen 
om voortgang te laten zien in ons verzoek.

Als laatste redmiddel - voordat wij beslui-
ten de grote trom te gaan roeren -, hebben 
wij ervoor gekozen om de nieuwbenoem-
de Wethouders te feliciteren met hun ko-
mende regeerperiode en hen laten weten, 
dat zij zich bijna onsterfelijk kunnen ma-
ken bij de bewoners van Dierdonk, door 
de push te geven die nodig is om een sim-
pele buslijn te creëren tussen Dierdonk en 
het station vv. 

Tot heden nog niets gehoord, echter wij 
troosten ons met de gedachte, dat goed 
werk tijd nodig heeft.

Wij houden u op de hoogte.

Uw Wijkraad

Nieuws van de Wijkraad

Eind mei is weer de halfjaarlijkse 
klankbordgroepvergadering in 
Parkzicht, de datum staat op 26 mei 

a.s. aanvang 19.30 uur. Uiteraard bent u 
als wijkbewoner van harte welkom. Te-
vens mag u als wijkbewoner vooraf pun-
ten inbrengen die u graag behandeld wilt 
zien en te maken hebben de inrichting van 
onze wijk. Dit kan gaan over speeltoestel-
len, groenvoorzieningen, overlast, afval 
noem maar op. Omdat wij uiteraard voor-
bereidt willen zijn verzoeken wij u deze 
punten voor 7 mei a.s. aan ons kenbaar te 
maken.
Uiteraard zijn er een aantal punten die so-
wieso aan de orde komen, hieronder een 
greep uit de agenda. Tevens zijn dit uiter-
aard zaken waar we ook direct mee bezig 

zijn.

Project Buurtbus
Als Wijkraad vinden we dat we verstoken 
zijn van openbaar vervoer naar een aantal 
locaties in de stad, je kunt dan denken aan 
het station, het centrum en het Ziekenhuis. 
Wij zullen ons hard blijven maken voor 
het verkrijgen hiervan

Overlaging N 279
Op zich geregeld, echter nog niet uitge-
voerd, wij blijven dit tot zover volgen, ui-
teraard hoort hier het meedenken van de 
weg om Dierdonk heen bij. Als Wijkraad 
zijn wij evenals de politiek van mening 
dat  als Zuid Oost Brabant niet om deze 
weg heen kunnen, hij is van te groot be-
lang. Echter dienen we wel onze belangen 
als wijk overeind te houden

Jeugdzaken
Onze jongerenwerker Bart Hoes is erg en-
thousiast bezig met de jeugd in onze wijk, 
een van de laatste successen van de wijk-
raad en de gemeente. Half jaarlijks doet 

Bart verslag van de laatste activiteiten.

Hygiëne binnen de sporthal
Allemaal komt u mogelijk wel eens in de 
sporthal, de laatste tijd komen er regelma-
tig klachten binnen omtrent stofvorming 
op de vloer en het beeld van de totale 
schoonmaak. De Wijkraad is hierover sa-
men met de school reeds over in gesprek 
met de gemeente. Voor ons is het helder 
dat het beter moet. Hier gaan wij over pra-
ten.

Uiteraard praten we ook over andere 
specifieke zaken die spelen binnen onze 
wijk, geïnteresseerd dan bent u van harte 
welkom. Wilt u maandelijks meepraten 
over dit soort zaken dan bent u van harte 
welkom om lid te worden van de Wijk-
raad, we kennen immers de stelregel “vele 
handen maken licht werk” allemaal wel. 
Neem dan contact met ons op via mail 
secretariaatwijkraad@dierdonk.eu.

Tot ziens binnen onze wijk ,
Wijkraad Dierdonk

A.s. maandag 19 april gaat de provin-
cie starten met de werkzaamheden aan 
de N279. De planning is t.o.v. 10 maart 
weer enigszins bijgesteld en is nu als 
volgt:

Fase 1: 
13 dagen; ma. 19 apr. t/m ma. 10 mei 
afsluiting Rochadeweg tot N270 

Fase 2a: 
3 dagen; ma. 10 mei t/m zo. 30 mei 
afsluiting N270 tot rotonde Bakel 

Fase 2b: 
2 nachten; wo. 19 mei (19.00 uur) t/m do. 
20 mei (06.00 uur) 

afsluiting rotonde Weg naar Bakel 

Fase 3: 
weekend: vr. 28 mei (19.00 uur) t/m ma. 
30 mei (06.00 uur) 
afsluiting van rotonde Weg naar Bakel 
tot Rembrandtlaan 

Fase 4: 
weekend: vr. 4 jun. (19.00 uur) t/m ma. 7 
juni (06.00 uur) 
afsluiting Rembrandtlaan tot brug over 
Bakelse Aa (incl. kruispunt Waterle-
liesingel) 

Fase 5: 
weekend: vr. 11 jun. (19.00 uur) t/m ma. 

14 jun. (06.00 uur) 
afsluiting brug over Bakelse Aa tot ge-
meentegrens met Laarbeek (km. 41.400) 

Daarnaast vinden er op dit traject lig-
gende viaducten (frees)werkzaamheden 
plaats. 
Tijdens de werkzaamheden kan de plan-
ning gewijzigd worden. Mocht dit het ge-
val zijn, dan wordt dit bekend gemaakt. 
Ook de weersomstandigheden kunnen 
van invloed zijn op de planning.
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Beste mede wijkbewoners,

Wij, de bestuursleden van Stg 
Dierdonkdagen,willen u maan-
delijks op de hoogte houden 

over de stand van zaken aangaande het 
14e Dierdonkweekend.
We zullen per maand een bepaalde acti-
viteit uit lichten om deze extra onder uw 

aandacht te brengen. We beginnen deze 
keer met het mini voetbaltoernooi. Daar-
naast wordt u natuurlijk van alle wetens-
waardigheden op de hoogte gehouden. Zo 
is voor dit jaar opnieuw de coverband No 
Exit gecontacteerd voor de zaterdagavond 
en hebben we voor de kleintjes onder ons, 
Rinaldo vast weten te leggen, die op zon-
dagmiddag zijn kunsten zal vertonen. 
Zoals reeds in de vorige Gazet was aan-
gekondigd zal voor de feestavond geen 
entree meer gevraagd worden zodat dit 
in ieder geval voor niemand meer een be-
lemmering hoeft te zijn om te komen.

Plaats in ieder geval 12 september vast 
in uw agenda en kijk of u met een aantal 
buurtgenoten, vrienden of bekenden een 
volleybalteam kunt samenstellen waar-
mee u een sportieve en vooral gezellige 
zondag kunt vervullen.

In de volgende Gazet meer over het aan-
komende weekend van 10-11-12 septem-
ber.

Namens het bestuur Stg Dierdonkdagen.
Hans van Rijt
Secretaris

ZATERDAG	11	SEPTEMBER	2010

Dit jaar zijn we al weer toe aan de 
derde editie van het Dierdonkdagen 
minivoetbaltoernooi. Na 2 jaar 

met een nagenoeg gelijk aantal teams te 
hebben gespeeld, hebben wij de regels 
wederom een beetje aangepast om nog 
meer teams aan de aftrap te mogen 
verwelkomen op zaterdagmiddag 11 
september a.s.
Wij, als bestuur, zullen voor scheidsrech-
ters zorgen zodat een begeleider per team 
niet meer noodzakelijk is. (je mag natuur-
lijk je eigen coach meebrengen)
Dus als je graag voetbalt, zoek een paar 
vrienden bij elkaar, verzin een stoere 
naam voor jullie team en meld je aan bij 
een van de 2 onderstaande adressen. Door 
deze wijziging hopen we de drempel om 
mee te doen verlaagd te hebben.

Wel graag tijdig van te voren aanmelden 
zodat we het wedstrijdschema op tijd in 
elkaar kunnen zetten.
Ook willen we dit jaar extra publiciteit 
aan dit toernooi geven om een zo groot 
mogelijk aantal teams bij elkaar te krij-
gen, vandaar dit stukje al in mei geplaatst.
We houden vast aan de twee leeftijdsca-
tegorieën die we vorig ingevoerd hebben, 
namelijk die van de 7,8 en 9 jarigen en die 
van de 10,11 en 12 jarigen.
In beide categorieën word om een wis-
selbeker gestreden en we hebben ook dit 
jaar weer voor iedere deelnemer (ster) een 
kleine attentie.
De spelregels blijven hetzelfde als in de 
voorgaande jaren en de teams bestaan we-
derom uit 3 veldspelers en 2 wisselspelers.
De wedstrijden worden gespeeld op vel-
den van 9 bij 18 meter voorzien van kleine 
doelen.

De wedstrijden beginnen om 14.00 uur en 
de finales staan om 17.00 uur gepland.
Ook kunnen alle spelers weer deelnemen 
aan het doel schieten waarbij voor de win-
naar een splinternieuwe voetbal klaar ligt.
Om te voorkomen dat er teams na aanmel-
ding niet op komen dagen, en dus anderen 
benadelen, willen wij een borgsom van € 
5,00 per team vragen, die na afloop van 
het toernooi weer opgehaald kan worden 
bij het wedstrijdsecretariaat.

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

MINIVOETBALTOERNOOI

Inschrijfformulier Minivoetbaltoernooi 

Naam van het team: 

………………………………………….

Leeftijdsgroep O   7 t/m 9 jaar
  O 10 t/m 12 jaar

Naam contactpersoon/begeleider: …………………………………

Telefoonnummer: …………………………………………

E-mail: ……………………………………….

Dit formulier, samen met de borgsom (€ 5,00), inleveren bij:
Roland van Woerkom, Velhorstweide 29 ( 514896
E-mail: r.woerkom5@chello.nl
Hans van Rijt, Leeuwenborchweide 58 ( 559897
E-mail: h-wvanrijt@hetnet nl 
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Koninginnedag in Bakel
Witte asperges met rucola-aardap-
pelpuree en een zacht gekookt ei
Aspergetijd!

Als u vanuit Dierdonk de natuur 
in gaat, bijvoorbeeld over de 
Scheepstal, komen de asperge-

velden weer in zicht. In de ochtend zien 
we men al ijverig bezig met het steken van 
deze edele groente. Ook de borden met 
de tekst ‘verse asperges’ komen we weer 
volop langs de wegen tegen. Asperges en 
eieren zijn klassiek en meestal serveert 
men ze met een hardgekookt of een gepo-
cheerd ei, maar nu een keer met een licht 
gekookt ei.

Voor 2 personen
½ kg witte asperges
ca. 200 gram rucola
Aardappelpuree
100 ml koolzaadolie
200 cl melk
2 eieren
Peper & Zout

Schil de asperges, beginnende vanaf de 
kop. Snijd het houterige gedeelte weg en 
stoom of kook de asperges gaar of bijtgaar 
naar keuze. Naar smaak kan u eventueel 
een scheutje melk toevoegen. Verdeel de 
rucola in twee en blancheer de helft ca. 2 
minuten in kokend water. Giet af en koel 
met ijswater. Druk het vocht er zoveel 
mogelijk uit en mix met de koolzaadolie 
tot een mooie groene olie. Breng op 
smaak met een klein beetje zout en peper. 
Hak de overige rucola grof en meng 
onder de warme aardappelpuree. Kook de 
eieren zacht (ca. 4-5 minuten) en pel ze 
voorzichtig.

Verdeel de puree en asperges over 2 bor-
den, werk af met een streepje rucola olie 
en een zachtgekookt ei en geef er wat zout 
bij.

Smakelijk!
Een Culinaire Groet,
Team Food For Fun

Het centrum van Bakel kleurt weer 
oranje met Koninginnedag
Oranjevereniging Bakel bestaat 85 jaar

Het centrum van Bakel kleurt weer 
oranje met Koninginnedag. Een 
programma voor jong en oud, 

voor elk wat wils.
De activiteiten voor de kinderen begint om 
13.30 uur met het vlag hijsen door burge-
meester van Maasakkers m m.v.Harmonie 
Musis Sacrum

Spelletjesmarkt
Er zijn weer volop spelletjes en activitei-
ten in kraampjes voor kinderen t/m groep 
8 van de basisschool
Op de markt zijn wel 30 spelletjes te vin-
den zoals caviarace, autorace, rad van 
avontuur, spijkerbroekhangen, pannen-
koek eten en nog veel meer. Ook is er een 
ballonnenwedstrijd, een quadbaan en een 
springkussen voor de kleintjes. Voor ieder 
wat wils!
Ook dit jaar krijgen sportverenigingen de 
kans zich op de markt te presenteren.

Kinderen die aan deze fantastische, te 
gekke, gave spelletjes mee willen doen, 
kunnen bij de kaartjeskraam een spel-
letjeskaart kopen voor € 2,50, waarmee 
dan aan alle spelletjes deelgenomen kan 
worden.

VRIJE MARKT 
Al vanaf 12.00 uur kunnen kinderen hun 
plekjes zoeken op de markt om bijvoor-
beeld hun niet meer gebruikte speelgoed 
te verkopen, muzikale talenten te tonen of 
straattheater te maken.
Ze kunnen spulletjes verkopen op hun 
eigen kleedje of in een vooraf gereser-
veerde kraam. Een kraam reserveren kan 
door een mailtje te sturen naar: henriette.
vermeulen@planet.nl, of te bellen naar te-
lefoonnummer 0492 - 3434986.

Om 14.00 uur begint in de tent een ge-
varieerd programma van muziek- en 
dansoptredens door kinderen.

Met optredens van:
• Opleidings-slagwerkgroep Harmonie 

Musis Sacrum o.l.v. John Klaus.
• Opleidingsorkest Harmonie Musis 

Sacrum o.l.v. Saskia Martens.
• Majorettes Musis Sacrum o.l.v. Ellen 

Leenders.
• Optreden van Maartje Smits met een lied.
• Dance Jam Bakel en Milheeze o.l.v. 

Marjon van Gog.
• Dansmariekes van de Pierewaaiers o.l.v. 

Linda van de Eijnden.
• Fer en Ries Spaan met gezongen liedjes.
• Bram de illusionist.
• Hebbes, jongleergroep uit Deurne o.l.v. 

Rinus Pecht.

Omstreeks 19.00 uur begint het MUZI-
KALE AVONDPROGRAMMA met 
Een spetterend optreden van 
TOO MANY PARROTS uit Gemert 
en diverse Bakelse  en lokale artiesten 
zoals 
• Sebas en Jonno
• Malou Kuijpers
• De 2 Haas
• Nicole Verstappen
• B&M
• Ivo van Rossum
• Marius van Lamoen
• Bakeliet

Oranjevereniging Bakel bestaat 85 jaar
en daarom is dit jaar de entree gratis

Zie voor uitgebreide informatie op
 www.Koninginnedagbakel nl

Recept....
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Nieuwe jeugdleden welkom!

Carnaval 2010 is voorbij, maar dat 
betekend niet het einde van activiteiten. 
Zo is een dansgroep alweer begonnen 
met de training voor het nieuwe seizoen.  

•Jeugdlid worden
•	 Het	er	supergezellig	is.	
•	 Je	met	carnaval	actief	aan	diverse	
evenementen	deelneemt.

•	 	Zowel	jongens	als	meisjes	mee	
mogen	doen	bij	de	jeugdraad	en	de	
dansgroepen.

•	 	Je	vanaf	groep	4	in	onze	eigen	jeugd-
raad	“de	Rammetjes”	kunt	zitten.

•	 	Je	vanaf	6	jaar	kunt	meedansen	met	
“de	Narretjes”.

•	 	Je	vanaf		9	jaar	mag	dansen	bij	de	
“Dansgarde”.	

•	 	Je	vanaf	je	vanaf	14	jaar	welkom	
bent	bij	“de	showgroep”.

•	 	Wanneer	je	tussen	de	12	en	18	jaar	
bent,	je	bij	de	groep	“RamMembers”	
mag.

•	 	We	ook	activiteiten	buiten	het	carna-
val	om	organiseren.

•	 	Je	ook	zomaar	jeugdlid	kunt	worden.
•	 	De	contributie	slechts		€12.00	per	
jaar	is.

•	 Voor	informatie	altijd	contact	op	
kunt	nemen	met	de	werkgroep-
leider	Jeugdraad:	Angela	van	
den	Heuvel	(		0492-510805																							
Email:	rammetjes@rampetampers.nl																																																													
of	met	het	secretariaat																	
Hans	van	Rijt	(	0492-559897																												
Email:	secretaris@rampetampers.nl.

•	 We	ook	op	internet	te	bekijken	zijn:
www.rampetampers nl

•	 REAGEER	SNEL	

Om	een	leuke	dans	te	laten	zien	be-
ginnen	de	dansgroepen	tijdig	met	
het	 instuderen	 van	 een	 nieuwe	

dans.	Bij	 het	 lezen	van	deze	Gazet	 	 zijn	
de	eerste	trainingen	al	weer	achter	de	rug.	
Wil	 je	 dus	 meedansen	 in	 2011	 dan	 kun	
je	 niet	 	 wachten	 tot	 oktober	 of	 novem-
ber	maar	moet	jij	je	nu	reeds	opgeven	als	
jeugdlid.	Onderstaand	de	3	verschillende	
dansgroepen.

Narretjes
Vanaf	6	jaar	kun	je	gezellig	dansen	bij	de	
narretjes.	Door	deze	groep	wordt	een	dans	
ingestudeerd	op	populaire	kindermuziek.	

Deze	dansgroep	zijn	de	oogappeltjes	van	
jeugdraad	 de	 Rammetjes	 en	 begeleiden	
hen	tijdens	alle	binnen	activiteiten.

Dansgarde
Ben	je	9	jaar	of	ouder	dan	heb	je	de	juiste	
leeftijd	voor	de	Dansgarde.	De	dans	wordt	
gevarieerder	en	moeilijker.	Ook	hier	staat	
naast	de	inspanning	van	de	training	de	ge-
zelligheid	voorop.	De	Dansgarde	zijn	de	
pareltjes	voor	de	grote	raad	van	de	Ram-
petampers	 en	 begeleid	 deze	 tijdens	 de	
eigen	activiteiten	 in	de	residentie,	de	ac-
tiviteiten	voor	derden	zoals	verpleeg-	 en	
verzorgingstehuizen	en	buitenactiviteiten.		
Gezien	de	leeftijd	zullen	zij	op	de	meeste	
van	 deze	 activiteiten	 tot	 ongeveer	 21.00	
uur	 aanwezig	 zijn,	 daarna	 wordt	 de	 be-
geleiding	van	de	grote	raad	overgenomen	
door	de	showgroep.	

Showgroep
Vanaf	 14	 jaar	 kun	 je	
gaan	 dansen	 bij	 de	
Showgroep,	 en	 zoals	
de	 naam	 al	 aangeeft	
verzorgen	 zij	 een	
showdans.	 Ook	 deze	
groep	 zijn	diamanten	voor	de	grote	 raad	
en	begeleid	de	grote	raad	bij	avond	bezoe-
ken	aan	andere	verenigingen.	

Niet dansen en er toch bij 
willen zijn dat kan ! 
Naast	onze	dansgroepen	hebben	wij	nog	
de	Rammetjes	en	de	RamMembers.	Voor	
zowel	 de	 dansgroepen	 als	 	 jeugdraad	 en	
RamMembers	maakt	het	niet	uit	of	je	jon-
gen	of	meisje	bent.	Natuurlijk	kun	je	ook	
gewoon	 jeugdlid	 zijn	 zonder	 in	 een	 van	
deze	groepen	actief	te	zijn.

Jeugdraad de Rammetjes
In	 2011	 dan	 bestaat	 jeugdraad	 de	 Ram-
metjes	alweer	voor	het	11e	jaar.	Dit	wordt	
natuurlijk	 een	 bijzonder	 jaar.	 Je	 kan	 bij	
de	jeugdraad	vanaf	groep	4	van	de	basis-
school.	De	Jeugdraad	is	aanwezig	bij	alle	
kinderactivteiten	in	de	residentie	en	brengt	
ook	bezoeken	aan	andere	jeugdverenigin-
gen	en	neemt	met	de	grote	raad	deel	aan	
de	sleuteloverdracht.	Zoals	al	aangegeven	
worden	 zij	 vergezeld	 door	 de	 dansgroep	
de	 Narretjes.	 Ga	 je	 van	 de	 basisschool	
over	 naar	 het	 voortgezet	 onderwijs	 dan	
stroom	je	door	naar	de	RamMembers.

RamMembers
Zoals	al	gezegd	kun	je	vanuit	de	jeugdraad	
door	naar	de	RamMembers	maar	hiervoor	
hoef	je	niet	vooraf	in	de	jeugdraad	gezeten	
te	hebben.	De	Rammembers	is	een	groep	
enthousiaste	 jongelui	 die	 plezier	 hebben	
in	 carnaval,	 het	 leuk	 vinden	 om	mee	 te	
werken	 aan	 het	maken	van	 carnavaleske	
atributen	voor	o.a.	de	optocht	en/of	zaal-
versiering	en	assisteren	bij	diverse	zaken	
in	 de	 residentie	 zoals	 garderobe,	 entree,	
snoep	 uitdelen	 en	 voorbereidingen.	 Van	
de	jongens	binnen	de	RamMebers	zijn	in-
middels	de	eerste	doorgestroomd	naar	de	
grote	raad.	De	leeftijd	van	de	RamMem-
bers	is	van	12	tot	18	jaar.	

Overige activiteiten
Door	het	jaar	heen	worden	ook	buitencar-
navalse	 activteiten	 georganiseerd	 zoals	
barbeque	 en	 een	 uitstapje	 naar	 het	 pret-
park.	

GOED IDEE !!!!! 
WAAROM????? 

OMDAT!!!!!
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Zomaar een dag in Dierenkliniek “Brouwhuis” (125)

Het oudere konijn
Een paar dagen geleden meldde de eige-
naar van Marie-Louise zich bij de kliniek. 
Dit vrouwelijke konijntje was al ruim 
achtenhalf jaar oud. Haar eigenaar maakte 
zich een beetje zorgen om Marie-Louise. 
Ze leek wat kieskeuriger met eten en werd 
mogelijk wat magerder. Daarnaast was 
haar huppel ook wat veranderd, het leek 
alsof ze wat stijf in haar gewrichten was. 
Marie-Louise was niet meer zo vitaal als 
een paar jaar geleden. Maar dat was na-
tuurlijk logisch. Zou het mogelijk zijn 
daar een verklaring voor te vinden? Wat 
dat betreft zijn de mogelijkheden bij het 
konijn goed te vergelijken met hond en 
kat. En net als bij een hoogbejaarde kat of 
hond was het tijd voor de senioren check 
van Marie-Louise.

Uiteraard begon die controle met een uit-
gebreid lichamelijk onderzoek. De weeg-
schaal gaf aan dat Marie-Louise nu 2,5 
kilo woog. Net iets meer dan in september 
toen zij en haar nieuwe maatje voor coc-
cidiose behandeld moesten worden. Die 
infectie was destijds de schuld van haar 
nieuwe maatje. Het was nu goed te zien 
dat Marie-Louise niet verder afgevallen 
was. Ik keek naar haar ogen, oren, vacht, 
bespiering en voelde in haar buik naar 
alle organen. Marie-Louise was op jonge 
leeftijd al gesteriliseerd, dus eierstokken 
en baarmoeder waren verwijderd. Daar 
kon dus weinig mis mee zijn. De voor-
tanden en kiezen inspecteerde ik grondig. 
Als laatste luisterde ik naar haar hart en 
longen. Want ook daar kunnen problemen 
optreden bij het oudere konijn. Maar tot 
zover was er nog niet veel aan de hand.

Dus gingen we over naar het volgende on-
derdeel van de senioren check, het bloed-
onderzoek. Bloed prikken bij het konijn is 
niet zo moeilijk. Het bloedvat ligt aan de 
oppervlakte van de achterpoot en is goed 
aan te prikken. Het enige probleem is die 
dikke vacht over dat bloedvat. Daar loopt 
menig scheerapparaat op vast. Wij rolden 
Marie-Louise in een handdoek en strekten 
haar achterpoot. Met een kleine haartrim-
mer werd een stukje vacht weggeschoren 
en lag het bloedvat goed in het zicht. Een 
halve milliliter bloed was voldoende voor 
het bepalen van de belangrijkste bloed-
waarden. Tien minuten later hadden we 
een uitslag. En ook die viel gunstig uit. 

De hoeveelheid suiker en eiwit in haar 
bloed waren prima. En ook de lever- en 
nierwaarden waren goed. De waarden 
waren bijna hetzelfde als die van het eer-
ste bloedonderzoek van Marie-Louise, in 
2001, tijdens haar sterilisatie. Dat was dus 
een opsteker voor het baasje van Marie-
Louise.

Het laatste onderdeel van de senioren 
check was een urine onderzoek. Het was 
nog niet gelukt om urine op te vangen. 
Maar aangezien konijnen net zo zindelijk 
kunnen zijn als katten, kon de kattenbak 
gevuld worden met Katkor. Katkor is een 
plastic korrel waar de urine langs loopt. 
Zo is het urine onderzoek makkelijk uit te 
voeren. In de urine konden we nog kijken 
naar de concentratie, de hoeveelheid eiwit 
en de hoeveelheid kalk. Als er namelijk 
iets zou veranderen aan die waarden zou 
dat alsnog kunnen duiden op een pro-
bleem met bijvoorbeeld de nieren.

Voor Marie-Louise pakte de senioren 
check goed uit. Bij haar werden geen 
afwijkingen gevonden. Naast wat stijve 
gewrichten was Marie-Louise nog zo ge-
zond als een vis. In overleg met het baasje 
van Marie-Louise besloten we om haar 
tijdelijk een kuur pijnstillers te geven om 
te kijken of we die stijfheid iets konden 
verbeteren. Zou ze daar beter op bewe-
gen dan mocht ze de pijnstillers de rest 
van haar leven krijgen. Eigenlijk net zoals 
we dat doen bij een hond of kat met ge-
wrichtspijn.

Het had echter gekund dat we afwijkingen 
hadden gevonden. Bij oudere konijnen, 
konijnen van 5 jaar en ouder (afhankelijk 
van het ras), kun je namelijk van alles te-
genkomen. Zo komen gebitsproblemen 
meer voor als een konijn ouder wordt. De 
kiezen kunnen aangetast worden door een 
ontsteking. Ze gaan pijn doen. Door het 
ontlasten van de pijnlijke kies slijt deze 
niet meer goed af en ontstaan er haak-
jes die in de wangen of tong prikken en 
nog meer pijn doen. Een van de eerste 
veranderingen bij deze konijnen is dat ze 
vermageren. Sommige konijnen eten wel 
continu door, dus ze houden hun baasjes 
goed voor de gek. Maar omdat ze langer 
doen over het eten, vallen ze af. Een ouder 
konijn met gebitsproblemen zal dan ook 
regelmatig naar de dierenarts moeten voor 
het bijslijpen van de kiezen.

Ook zien we nierproblemen bij oudere ko-
nijnen. Een nierprobleem opsporen bij het 
konijn vraagt om alle kennis en kundig-
heid van een dierenarts. Het is namelijk 
niet zo eenvoudig als bij de hond en de 
kat. De symptomen zijn vaag en passen 
bij zoveel andere aandoeningen. Konij-
nen met nierproblemen vermageren en 
drinken vaak veel. Sommigen vallen om, 
omdat hun spieren niet meer zo sterk zijn. 
Je zou dan direct kunnen denken aan een 
zenuwaandoening of een parasitaire in-
fectie. Het grootste verschil met de hond 
en de kat is dat een konijn met nierproble-
men afwijkende nierwaarden in het bloed 
kan hebben, maar het hoeft niet. De urine 

is vaak slecht geconcentreerd, wat soms 
het enige aanknopingspunt is. Maar ook 
konijnen die altijd al veel drinken con-
centreren hun urine slecht. Bij veel van 
die twijfelgevallen brengen röntgenfoto’s 
uitkomst. Bij een verdenking van nierpro-
blemen bij een konijn met normale bloed-
waarden is dat dan ook het volgende wat 
ik doe. Op de foto zijn soms afwijkende 
nieren te zien, maar ook soms botafwij-
kingen. Die ontstaan door een probleem 
met de kalkafvoer door de nieren.

Een ander vaak gezien probleem is over-
gewicht. Er zijn nogal wat oudere konij-
nen met te veel vet. De meeste eigenaren 
beredeneren het als “dan heeft ze een ex-
traatje voor als ze ziek wordt.” Maar niets 
is minder waar. Een konijn met overge-
wicht komt eerder in de problemen als ze 
een dag niet eet. Net zoals een te zware 
hond of kat die een dag niet eet. Dat heeft 
ermee te maken dat de vetreserve aange-
sproken wordt bij het zieke konijn. Dat 
vet gaat naar de lever om verpakt te wor-
den voor transport naar de andere orga-
nen. Voor dat verpakken zijn eiwitten en 
vitamines nodig. Een konijn dat niet eet 
heeft een tekort aan eiwitten en vitamines. 
Daardoor blijft het vet in de lever achter. 
Bij een konijn met overgewicht neemt de 
hoeveelheid vet in de lever sneller toe en 
zal de lever veel eerder in de problemen 
komen. Daarnaast zit het extra vetlaagje 
ook bij gezonde konijnen in de weg. Denk 
maar eens aan het opeten van de nacht-
keutels. Met een driedubbele onderkin en 
hangende buik gaat dat een stuk moeilij-
ker. Konijnen met overgewicht hebben 
nogal eens de nachtkeutels in hun vacht 
plakken. Verder zullen konijnen met over-
gewicht minder bewegen, waardoor hun 
voetzolen kunnen gaan ontsteken. Afval-
len is dan de enige remedie. En ook daarin 
is een rol weggelegd voor de dierenarts.

De gezondheid van het konijn, jong en - 
zeker ook - oud, is dus heel belangrijk. 
Voor het oudere konijn hebben we genoeg 
middelen om te controleren of het dier ge-
zond is. Dat begint thuis met het gewicht 
van je dier. Daarnaast kun je bij de die-
renarts terecht voor een senioren check, 
waarbij het lichamelijk onderzoek gecom-
bineerd wordt met een bloedonderzoek en 
een urine-onderzoek. Vraag er eens naar 
bij de volgende enting!

Stijn Peters, dierenarts

NB: 29 April vindt er weer een Ko-
nijnenavond plaats in Dierenkliniek 
“Brouwhuis”. Vanaf 19.45 uur is ieder-
een met een interesse in konijnen wel-
kom in de kliniek. Toegang is gratis.

Wilt u meer weten over Dierenkliniek 
“Brouwhuis”, kijk dan ook eens op: www.
dierenkliniek.com
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Als u in de Stiphoutse bossen in 
Helmond wandelt, heeft u ze 
ongetwijfeld eens gezien. 

Die wandelaars met de gekleurde stokken. 
In kleine groepjes maar ook in grote groe
pen.  Het zijn geen gewone wandelaars 
maar beoefenaars van Nordic Walking.
De meeste Nordic Walkers die u in de 
Stiphoutse bossen ziet, hebben een cursus 
gevolgd bij Theo van Vlerken. In totaal 
heeft hij tot nu toe enkele duizenden 
cursisten onder zijn hoede genomen.

De sport, afkomstig uit Finland, is een 
blijvertje gebleken. Op zijn eerste oproep 
in 2005 reageerden toen 80 belangstellen
den. Sindsdien heeft hij ruim 200 lopers 
die zijn wandelgroepen vormen. Volgens 
Theo is dit in Nederland de grootste Nor
dic Walkinggroep. Bij hem kan elke dag 
onder begeleiding gelopen worden. Zelf 

heeft hij zijn opleiding in Duitsland ge
noten waar Nordic Walking veel beoefe
naars kent. Door zijn niet aflatende inzet 
en enthousiasme is er weinig verloop 
onder de lopers. Behalve Master instruc
teur is Theo ook nog Medical instructeur 
en fysiotherapeut. Dat wil zeggen dat hij 
mensen adequaat kan begeleiden bij een 
revalidatieproces. Nordic Walking is ui
termate geschikt voor o.a. patienten met 
Parkinson of reuma en mensen met rug 
en nekklachten. Het is een ontspannen en 
een gezellige manier om in de buitenlucht 
aan je gezondheid te werken.  
Een ieder kan meedoen, van jong tot oud. 
De wandelgroepen kennen verschillende 
niveaus en dagelijks is er een looptraining
Er zijn verschillende tijden. Dinsdag – 
en donderdagmiddag zijn bestemd voor 
mensen die heel rustig willen lopen. Voor 
elk wat wils. 
De kosten voor deze sport zijn niet hoog. 
De wandelstokken, de poles, kosten ge

middeld € 90,00 en verder een paar goede 
wandelschoenen.

Op zondag 6 juni wordt het eerste 
lustrum gevierd.  
Er wordt een wandelroute uitgezet van 2 
½ uur die men onder begeleiding kan lo
pen. Halverwege wordt gepauzeerd voor 
een kopje koffie met iets lekkers erbij.
De wandeling in de bossen van Stiphout 
start tussen 09.30u. en 10.00u. De plaats 
van bijeenkomst en vertrek is de krui
sing Gerwenseweg en Molenven, bij het 
kruisbeeld. Er wordt gewandeld op eigen 
risico.
U kunt zich inschrijven door € 5,  over 
te maken op nummer 5588652 t n.v. J. 
van Schaik onder vermelding van jubile
umloop Fysiovlerken, naam, postcode  en 
huisnummer. Uw betaling is inschrijving.
Voor meer informatie kunt u bellen naar 
0622079217. 
Zie ook www fysiovlerken.nl

Stokken, energie en therapie

Hockeyen in Bakel
Hockey is een leuke sport voor jon

gens en meisjes en voor jong en 
oud. Nederland is dan ook echt 

een hockeyland. Hockey is een leuke en 
sociale teamsport, waar je samen kunt 
winnen en verliezen. Daarnaast is het heel 
erg gezellig bij Hockeyclub Bakel. Veel 
bewoners van Dierdonk weten dit intus
sen ook en hebben de weg al gevonden 
naar de kleinschalige club in het dichtbij 
gelegen Bakel. Op dit moment is het hoc
keyseizoen weer in volle gang. 

Dierdonkse hockeyers gaan voor het 
kampioenschap
Op het moment van het schrijven van 
dit stukje is de competitie al weer een 
vijftal wedstrijden gevorderd. De eerste 
krachtmetingen tussen de verschillende 
clubs zijn al weer geweest en in sommige 
competities is ook al een aftekening 
zichtbaar van welk team dat voor het 
kampioenschap gaat. Natuurlijk is plezier 
in het spelletje het allerbelangrijkst, maar 
leuke prestaties neer zetten is natuurlijk 
nog mooier.
Een aantal Bakelse hockeyteams heeft het 
tot heden heel goed gedaan en heeft nog 
alle wedstrijden in winst omgezet. Da’s 
natuurlijk heel knap.

De meiden van F2 wisten alle wedstrijden 
met ruime winstcijfers af te sluiten. Ze 
zien er echt naar uit om volgend seizoen 
op een hoger niveau te acteren. Dat geldt 
ook voor de jongens E1. Deze knapen 
wisten tot voor vorig jaar nog niet veel 
wedstrijden in winst om te zetten, maar 
intussen zijn ze sterk gegroeid. Het team 
wist echt alle wedstrijden overtuigend te 
winnen en nog mooier, ook nog eens met 
fraaie combinaties. Dus ze zijn er klaar 
voor om volgend jaar naar een achttal 
door te groeien.

Tot slot staan de meiden van B1 ook af
getekend bovenaan in hun poule. Deze 
meiden van rond de 14 jaar leggen een 
mooi potje hockey op de mat en gaan ze
ker voor het kampioenschap. Er zit volop 
vechtlust in. Wij wensen alle teams veel 
succes in de resterende wedstrijden en ho
pen begin juni meerdere kampioensteams 
te mogen huldigen.

Foto: De meiden van M8E1 spelen altijd 
spannende wedstrijden met gelijkspellen 
en nipte overwinningen of verliespartijen, 
maar binnen en buiten de lijnen is het 
altijd heel gezellig

Hockeyclub Bakel ook bij Bruisend 
Dierdonk
Vind je het ook leuk om te gaan hockeyen 
in Bakel? Kom dan kijken op de Bruisend 
Dierdonkdag op zaterdag 29 mei a.s. In 
de loop van de middag zullen we daar 
een clinic/proeftraining houden voor de 
jeugd, die graag een keertje wil kennis 
maken met het hockeyen. Zet deze dag 
dus maar alvast in uw agenda. We nemen 
sticks mee, dus de kinderen kunnen ook 
al meteen meedoen. Natuurlijk kunnen 
we dan ook info geven over het hockeyen. 
Meer informatie over het hockeyen in Ba
kel staat op de website www hockeyclub
bakel.nl. 
Tot ziens bij Hockeyclub Bakel!.
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                     Zoekplaatje  Op het eerste gezicht zien de plaatjes er hetzelfde uit. Er zijn echter 8 verschillen. Wie vindt ze allemaal?

    
      

     

Doolhof 
Wie helpt Annie op weg naar het paard Hanjo?

Punttekening 
Verbind de punten 
van 1 tot 65 met een 
streep en je zult zien 
met wat de duiker het 
te doen heeft

K
ruisw

oordraadsel

Horizontaal 
2 afbeelding van jezelf 
6 feestartikel om op te 
   blazen 
7 voor alle anderen 
9 reis 
10 modern 
12 graafgereedschap 
15 lucht in de longen 
     zuigen 
16 donkere kamer

Verticaal 
1 kelner 
2 geen gezonde kleur 
3 Spaanse uitroep 
4 harde, krachtige wind 
5 gewicht 
8 onderwerp van een boek 
   of film 
11 overzetboot 
13 soort kikker 
14 vloer op een schip

Twee ballonen zijn 
op een feestje. De ene 
ballon drinkt frisdrank 
en ineens knapt ‘ie. 
Zegt de andere: “Ik 
zei nog zo: drink nooit  
frisdrank met prik”

Er lopen twee ballonnen 
in de woestijn. Zegt 
de ene ballon tegen 
de andere “Kijk uit 
een Cactusssssssssss”. 
Roept de andere: “Ik 
ben niet BANG!”

Hoorde ik laatst 
muziek uit de koel-
kast, ging ik kijken 
en wat denk je? 
Blue Band! Even 
later hoor ik muziek 
op zolder, ik naar 
boven en wat zie ik: 
een dakkapel!

Ik weet een hele 
schuine mop, maar 
kan hem helaas niet 
vertellen, want dan 
valt hij om.
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Moederdag
Op 9 mei is het moederdag dus 
deze keer een verhaal over moeder
dag om zelf te lezen of om te laten 
voorlezen.

Een keer in het jaar mogen 
moeders niks doen .... 

Al heel vroeg in de morgen zit Wou-
ter bij Mieke op het bed. Ze oefe-
nen samen het versje dat Mieke 

op school heeft geleerd. Het is een versje 
voor moederdag. Als mamma straks wak-
ker wordt, gaan ze het opzeggen. 

‘Een keer in het jaar 
 mogen moeders niks doen, 

 een keer in het jaar 
 zijn alle moeders blij. 
 Een keer in het jaar 

 krijgen ze de allerdikste zoen, 
 een keer in het jaar 

 zijn alle moeders vrij.’ 

Wouter vindt het wel moeilijk, maar hij 
doet heel erg zijn best. ‘Waarom zijn de 
moeders vrij?’ vraagt hij. ‘De moeders 
moeten altijd poetsen,’ antwoordt Mieke, 
‘en afwassen en stofzuigen en strijken. 
Maar vandaag niet. Vandaag doen de va-
ders en de kinderen alles. ‘Maar pappa 
poets ook,’ zegt Wouter. ‘En hij wast de 
borden en de ramen.’ Vooral de ramen 
vindt Wouter altijd heel leuk want dan 
mag hij meehelpen met de tuinslang.’Dat 
is waar,’ zegt Mieke, ‘maar mamma doet 
het allermeeste. En strijken kan pappa 
niet. Hij strijkt alles scheef, zegt mamma.’ 
‘Zullen wij ook poetsen?’ stelt Wouter 
voor. ‘Dat is een goed idee,’ zegt Mieke. 
‘Dan is het echt moederdag. We gaan 
eerst poetsen en daarna maken we ontbijt 
en dan roepen we mamma en pappa.’ Ze 
gaan heel zachtjes naar beneden, want 
pappa en mamma mogen niks merken. 

In de keuken zetten ze eerst twee stoelen 
voor het aanrecht. Mieke klimt er boven-
op. Ze wijst naar de hoek van de keuken 
en zegt: ‘Wouter, geef die grote emmer 
eens aan.’ Wouter sleept de emmer naar 
de stoelen. Mieke tilt hem in de gootsteen 
en draait de kraan open. Wouter klautert 
ook op de stoelen. Ze laten de emmer vol-
lopen en doen er afwasmiddel in. Heel 
veel, zodat het lekker schuimt. ‘Wat gaan 
we eerst poetsen? vraagt Wouter. ‘De keu-
ken,’ antwoordt Mieke en ze springt op de 
grond. Uit het gootsteenkastje pakt ze een 
grote borstel en een vaatdoek. Ze geeft 
de vaatdoek aan Wouter. Zelf maakt ze 

de borstel flink nat en wrijft ermee over 
de tafel. ‘Wat moet ik poetsen?’ vraagt 
Wouter. ‘Ik ga eerst borstelen,’ zegt Mie-
ke, ‘en dan doe jij het met je doekje na.’ 
Wouter dompelt de vaatdoek in de emmer 
en springt ook van de stoelen. Er valt een 
grote plens water op de grond. ‘Ik ga eerst 
de vloer poetsen,’ zegt hij. Wouter gaat op 
zijn kniëen zitten en begint over de vloer 
te vegen. ‘Weet je wat,’ zegt Mieke, ‘we 
zetten de emmer op de grond. Dan kun-
nen we nog beter poetsen. Kom Wouter, 
je moet me helpen.’ Samen gaan ze weer 
op de stoelen staan en beginnen de emmer 
op te tillen. ‘Die is zwaar,’ zegt Wouter. 
Ze moeten flink tillen, maar het lukt. Zet 
zetten de emmer eerst voorzichtig op de 
rand van het aanrecht. ‘Nou moet de em-
mer op de stoelen,’ zegt Mieke. Ze pakken 
de emmer weer vast, maar hij is veel te 
zwaar en gaat helemaal en gaat helemaal 
scheef. ‘Niet doen!’ roept Mieke. Wouter 
laat van schrik los. Mieke kan de emmer 
niet meer houden en met een enorme klap 
valt hij op de grond. Al het water stroomt 
door de keuken. De kinderen kijken met 
grote ogen naar de vloer die ineens onder 
het schuim zit. Dan horen ze iemand de 
trap af stampen.’Oei!’ fluistert Wouter. 

Met een ruk trekt pappa de keukendeur 
open en blijft met open mond op de drem-
pel staan. ‘Wat gebeurt hier?’ roept hij. 
We poetsen,’ zegt Wouter. ‘Voor moeder-
dag.’ ‘Zijn jullie nou helemaal gek ge-
worden!’ Mieke begint te huilen en roept: 
‘Alle moeders zijn vrij. Daarom poetsen 
wij.’ ‘O nee,’ kreunt pappa. ‘We ruimen 
alles op,’ snikt Mieke. ‘Vooruit, naar de 
kamer!’ schreeuwt pappa boos. De kinde-
ren rennen door het schuim de keuken uit. 
‘En maak je voeten droog,’ roept pappa, 
‘anders kan ik zo nog een keer beginnen.’ 

In de kamer gaan Wouter en Mieke 
heel stil op de bank zitten. Na een tijdje 
komt pappa. ‘Ik heb de hele keuken wel 
drie keer moeten dweilen,’ moppert hij. 
‘Waarom doen jullie zo raar?’ ‘Voor de 
moeders,’ zegt Wouter. Pappa snapt het, 
maar hij is nog steeds boos. ‘Ja ja,’ roept 
hij, ‘en daarom maken jullie er zo’n puin-
hoop van. Dan kunnen de moeders het 
opruimen.’ ‘Maar de vader heeft het toch 
opgeruimd,’ zegt Wouter. Pappa zucht. 
‘Dat is waar. Laten we nou maar een lek-
ker ontbijt maken voor mamma.’ 
Even later gaan ze in optocht naar boeven. 
Pappa draagt een blad met thee en brood-
jes. Mieke mag de suikerpot vasthouden 
en Wouter het ei. ‘Dat is een verrassing!’ 
roept mamma. ‘Maar wat was dat toch 

allemaal voor kabaal?’ Pappa kijkt even 
naar Wouter en Mieke. ‘We hebben de 
keuken een sopje gegeven,’ zegt hij. ‘Ja,’ 
roept Wouter stralend. ‘We hebben ge-
poetst.’ ‘Omdat het moederdag is,’ roept 
Mieke en samen met Wouter zegt ze het 
versje op. Dan vertelt pappa wat de kinde-
ren in de keuken hebben uitgespookt. 

Mamma moet heel erg lachen en vraagt: 
‘En wat doen jullie met vaderdag?’ ‘Heb 
je dat ook?’ vraagt Wouter. ‘Nou en of,’ 
zegt pappa. ‘Over een paar weken. Dan 
zijn alle vaders vrij en moet mamma de 
keuken dweilen. ‘O nee,’ zegt mamma, 
‘want ik sluit jullie van tevoren op in je 
kamer.’ ‘Echt waar?’ vraagt Wouter met 
een benauwd gezicht. ‘Nou en of,’ zegt 
pappa. ‘We stoppen jullie in een grote 
kooi met een emmer met sop. Dan mag je 
je kooi schoonmaken.’ Wouters lip begint 
te trillen, maar Mieke begint te giechelen. 
‘Ik wil niet een kooi met sop,’ zegt Wou-
ter. ‘Gekkie,’ zegt Mieke, ‘pappa maakt 
een grapje.’ ‘Zo is dat,’ zegt pappa, ‘maar 
ik wil wel net zo’n versje als jullie voor 
mamma hebben opgezegd.’ Wouter begint 
meteen. 

‘Een keer in het jaar 
 mogen vaders niks doen, 

 een keer in het jaar 
 zijn alle vaders blij .’ 

Maar verder weet hij het niet meer. Hij 
rent gauw naar pappa, slaat twee armen 
om zijn nek en roept: ‘Een dikke zoen!’ 

Uit: Nog één nachtje slapen van Jacques 
Vriens en Dagmar Stam

Uitgeverij Van Holkema & Warendorf 
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Programma mei 2010 Filmhuis Helmond

Dogtooth
Donderdag 6 mei om 19.15 uur vrijdag 7 mei om 19.30 uur 
zaterdag 8 mei om 19.15 uur zondag 9 mei om 21.15 uur maandag 
10 mei om 19.00 uur dinsdag 11 mei om 14.00 uur en 21.45 uur 
Een stel ontspoorde ouders houdt hun drie schijnbaar naïeve 
jongvolwassen kinderen in ‘splendid isolation’. Ze mogen de 
ommuurde villa niet verlaten, althans niet tot hun hoektanden 
eruit vallen. In hun opvoeding krijgen ze beperkte informatie 
over een zogenaamd boosaardige buitenwereld en worden ze 
onderworpen aan vernederende spelletjes. Als de vader een 
jonge vrouw meebrengt om de zoon seksueel te bevredigen, 
vraagt deze op haar beurt een gunst aan één van de twee zusjes. 
Nieuwe begeerte dringt het omheinde huis binnen. 
Regie: Giorgos Lanthimos 

Millenium 2: De vrouw die met vuur speelde
Donderdag 6 mei om 21.15 uur vrijdag 7 mei om 14.00 uur1 
zaterdag 8 mei om 21.15 uur zondag 9 mei om 18.30 uur 
maandag 10 mei om 21.00 uur dinsdag 11 mei om 19.00 uur 
Tweede deel van de spannende thriller-trilogie naar de boeken 
van Stieg Larsson.
Twee tegenpolen, Mikael Blomkvist en Lisbeth Salander. Hij is 
een charmante man en een kritische journalist van middelbare 
leeftijd, uitgever van het beroemde en beruchte tijdschrift 
Millennium. Zij is een jonge, gecompliceerde, uiterst intelligente 
vrouw met zwartgeverfd haar, piercings en tattoos én ze is een 
computerhacker van wereldklasse. Drie moorden, één avond. 
De slachtoffers zijn twee journalisten die voor Millennium 
werkten aan een publicatie over mensensmokkel  en Nils 
Bjurman, de voogd van Lisbeth Salander. Op het moordwapen 
worden de vingerafdrukken aangetroffen van Lisbeth. Het hele 
politieapparaat komt in beweging, maar Lisbeth is onvindbaar. 
Blomkvist, overtuigd van Lisbeths onschuld, gaat langzamerhand 
een verband zien tussen de drievoudige moord en het artikel in 
wording over vrouwenhandel. 
Regie: Daniel Alfredson

Moulin Rouge  (Muziekfilm) 
Vrijdag 7 mei om 21.30 uur zondag 9 mei om 15.00 uur
Spectaculair vormgegeven musical van Baz Luhrman met een 
echte sterrencast.
De film kreeg 8 Oscar nominaties waarvan er 2 gehonoreerd 
werden en is één van de grote hits uit de 25-jarige Filmhuis 
geschiedenis!!!  Christian is een jonge schrijver die tegen de 
wil van zijn vader zijn geluk gaat beproeven in de schilderswijk 
Montmartre in Parijs. Hij wordt door de kunstenaar Toulouse- 
Lautrec meegesleurd in de onderwereld van de Moulin Rouge, 
waar het motto; ‘sex, drugs en rock and roll’ is. De poëtische 
Christian wordt verliefd op de mooie Satin, een dame van lichte 
zeden. De verhouding met deze ster van de Moulin Rouge is 
echter gedoemd te mislukken
Regie: Baz Luhrmann 

 

Millenium 3 : Gerechtigheid
Donderdag 13 mei om 20.00 uur vrijdag 14 mei om 14.00 uur 
en18.30 uur zaterdag 15 mei om 21.30 uur zondag 16 mei om 
20.30 uur maandag 17 mei om 18.30 uur dinsdag 18 mei om 
21.00 uur
Uitermate sterke verfilming van het derde deel van de Millennium-
trilogie, waarin alle lijnen op fascinerende wijze samenkomen. 
Een duistere setting, een verpletterend goed geconstrueerd 
plot en twee bijzonder sterke hoofdpersonages. Nadat Lisbeth 
Salander een levensbedreigende aanslag heeft overleefd, wordt 
ze in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, evenals 
de man die verantwoordelijk is voor haar duistere, pijnlijke 
verleden: Alexander Zalachenko. Salander wordt gezocht voor 
moord en door de media is ze neergezet als een psychopaat, 
moordenaar en satanist. Alleen Blomkwist is overtuigd van haar 
onschuld. Hij ontdekt de relatie tussen de vrouwenhandel, het 
verleden van Salander en de Zweedse veiligheidsdienst en wil 
daarover in zijn blad Millennium publiceren. 
Regie: Daniel Alfredson

J’ai tué ma mère
Vrijdag 14 mei om 21.30 uur uur zaterdag 15 mei om 19.30 uur 
zondag 16 mei om 18.30 uur maandag 17 mei om 21.30 uur 
dinsdag 18 mei om 14.00 uur en 19.00 uur
Canadees drama waarin de rebellerende puber Hubert alles haat 
wat niet in zijn wereldbeeld past... ook zijn moeder
Hubert Minel, een onstuimige puber, haat zijn moeder. Hij 
walgt van haar ouderwetse truien, haar oubollige interieur en 
de broodkruimels in de hoeken van haar zeurende mond. Maar 
eigenlijk haat de rebellerende Hubert alles wat niet in zijn 
wereldbeeld past. Want wat zou hij graag de wijde wereld in 
trekken, of ten minste met zijn vriendje op kamers wonen. Maar 
hij is nog maar zestien jaar en moeder vindt hem daar te jong 
voor. Zijn ergernis groeit met de dag en lijkt over te gaan in een 
obsessie. Maar wanneer zijn moeder hem naar een kostschool 
stuurt, voelt hij zich verraden.
Dit is de eerste speelfilm van Xavier Dolan, die ook het script 
voor J’ai tué ma mère schreef en de hoofdrol speelt.
Regie: Xavier Dolan

Moulin Rouge
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Lourdes
Donderdag 20 mei om 19.30 uur vrijdag 21 mei om 14.00 uur en 
21.30 uur zaterdag 22 mei om 19.30 uur zondag 23 mei om 18.30 
uur maandag 24 mei om 21.30 uur dinsdag 25 mei om 19.15 uur
Wonderen? Zelfs in Lourdes twijfelt men er aan, maar dat 
maakt het bedevaartsoord niet minder populair. Subtiele studie 
over hoop, geloof en de grillen van het leven.
Met haar ondoorgrondelijke, licht spottende blik is de Franse 
actrice Sylvie Testud, de perfecte keus voor de vertolking van 
Christine, een eenzame, vrijwel geheel verlamde vrouw die op 
bedevaart naar Lourdes gaat. Niet dat ze in wonderen gelooft, 
maar het is de enige manier om er nog eens uit te komen. Zelfs 
in Lourdes blijkt het geloof in wonderen aan ernstige devaluatie 
onderhevig. Kalm, nuchter en met mededogen registreert de 
Oostenrijkse Jessica Hausner de dagelijkse gang van zaken in 
deze religieuze toeristische attractie. Echte satire wordt het toch 
niet, melodrama evenmin, wel een subtiele studie over  hoop, 
geloof en de grillen van het leven . 
Regie: Jessica Hausner

The  Milk of  Sorrow
Donderdag 20 mei om 21.30 uur vrijdag 21 mei om 19.30 uur 
zondag 23 mei om 15.00 uur en 20.30 uur  maandag 24 mei om 
19.30 uur dinsdag 25 mei om 14.00 uur en 21.15 uur
De Peruaanse Fausta leeft in angst, een erfenis van haar moeder 
uit de tijd van terreur, toen in Peru duizenden vrouwen verkracht 
werden
Fausta lijdt aan The Milk of Sorrow (De geschrokken tepel), 
een ziekte die voortgebracht is door middel van borstmelk van 
vrouwen die verkracht en mishandeld zijn tijdens de terreuroorlog 
in Peru. De oorlog is inmiddels voorbij en het leven van Fausta 
gaat door, achtervolgd door angst voor de ziekte die haar ziel 
heeft weggenomen. Door de plotselinge dood van haar moeder 
moet ze haar angsten onder ogen zien.
Regisseuse Claudia Llosa heeft een ongebruikelijk absurdistisch 
magische manier van vertellen zoals bekend van Emir Kusturica: 
theatraal en kleurrijk, de aanwezige humor is fantastisch, de 
gekozen setting van Peru, de kaalheid van het platteland in 
contrast met Lima eveneens van grote klasse.
2009. Regie: Claudia Llosa

Pope Joan (Die Päpstin)
Donderdag 27 mei om 19.00 uur vrijdag 28 mei om 14.00 uur 
zaterdag 29 mei om 16.00 uur zondag 30 mei om 21.00  uur 
maandag 31 mei om 18.30 uur dinsdag 1 juni om 21.00 uur 
Duits drama over het leven van paus Johannes Anglicus die in het 
jaar 853 A.D. werd aangesteld en later een vrouw bleek te zijn. 
Johannes Anglicus was een lichtend voorbeeld in een donkere 
tijd totdat op brute wijze een eind werd gemaakt aan het bestuur 
van deze paus. Reden was het uitkomen van haar grote geheim... 
ze was een vrouw. Aan het begin van de 9e 
eeuw, een tijd waarin vrouwen ondergeschikt zijn aan de man, 
geen rechten of toekomst hebben en behandeld worden als oud 
vuil leek het leven van Johanna von Ingelheim vrij voorspelbaar. 
Hard werken op het Duitse platte land, trouwen, kinderen krijgen 
en jong sterven. Maar Johanna denkt dat God een ander plan met 
haar heeft. Ze ontvlucht haar geboortedorp en trekt naar Rome, 
waar ze vermomd als man als arts in het pauselijk verblijf gaat 
werken
Regie: Sönke Wortmann

Harry Brown
Donderdag 27 mei om 22.00 uur vrijdag 28 mei om 19.30 uur 
zaterdag 29 mei om 22.00 uur zondag 30 mei om 19.00 uur 
maandag 31 mei om 21.30 uur dinsdag 1 juni om 14.00 uur en 
19.00 uur
Harry Brown vertelt het verhaal van de gepensioneerde marinier 
en weduwnaar Harry Brown (Michael Caine). Brown leidt een 
teruggetrokken leven in een achterstandswijk in London, waar 
hij dagelijks geconfronteerd wordt met hangjongeren en waar 
drugs en wapens aan de orde van de dag zijn. De dagen brengt 
hij door met zijn enige en beste vriend Leonard. Als Leonard op 
een dag vermoord wordt door de plaatselijke straatbende en de 
politie niks onderneemt, neemt Harry het heft in eigen handen. 
Hij verandert van een ingetogen rustige man in een gevaarlijke 
wraakengel. 
Regie: Daniel Barber

The Hurt Locker
Vrijdag 28 mei om 21.30 uur zaterdag 29 mei om 19.15 uur 
zondag 30 mei om 16.00 uur 
Een groep Amerikaanse elitesoldaten is in Irak belast met een 
levensgevaarlijke opdracht: bommen ontmantelen in het heetst 
van de strijd. Wanneer sergeant James de leiding krijgt over 
een getraind ontmijningsteam, sleept hij zijn ondergeschikten 
roekeloos mee in een dodelijk kat-en-muisspel met de vijand. De 
dood laat hem schijnbaar onverschillig. Terwijl de mannen hun 
losgeslagen leider onder controle proberen te houden, explodeert 
de stad. The Hurt Locker is de grote winnaar geworden bij 
de uitreiking van de British Film Awards 2010. Van de acht 
nominaties wist de oorlogsfilm van Kathryn Bigelow in zes 
categorieën te winnen, waaronder Beste Film, Beste Regie en 
Beste Scenario. 
Regie: Kathryn Bigelow

Hondenhotel  (Kinderfilm)
Maandag 24 mei om 10.30 uur (ontbijtfilm) woensdag 26 mei 
om 14.00 uur 

Speciale ‘Tibet’ middag op zondag 16 mei om 14.00 uur

Antônia (Buitenfilm toegang gratis)
Zaterdag 22 mei om 22.00 uur 
In het kader van het Landelijke Latijns American Film 
Festival (LAFF) vertoont het Filmhuis Helmond op zaterdag 
22 mei om 22.00 uur op het Boscotondoplein de openlucht 
vertoning van de film Antônia. Toegang gratis.

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

Programma Kinderfilm
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Welke advocaatkosten zijn in een 
alimentatieprocedure aftrekbaar?

Alleen de advocaatkosten om ali-
mentatie te verkrijgen of te innen 
zijn aftrekbaar voor de belasting. 

De advocaatkosten gemaakt voor een 
procedure om het alimentatiebedrag te 
verlagen vallen hier niet onder. Immers 
een verlaging van de alimentatie betekent 
niet een verhoging van het inkomen. Het 
Gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch heeft 
dit bevestigd in een uitspraak waarin 
een man sinds 10 jaar partneralimentatie 
betaalde, vervolgens zijn baan verloor en 
daarom een procedure opstartte om zijn 
alimentatie te verlagen. Deze procedure 
had succes. 

Nu wil de alimentatieplichtige zijn advo-
caatkosten, die hij voor deze procedure 
heeft moeten maken, aftrekken voor de 
belasting. Hij beroept zich op strijdigheid 
met artikel 6 van het EVRM ( Europees 
Verdrag voor de Rechten van de Mens), 
dit is het recht op gelijke toegang tot de 
rechter, omdat zijn advocaatkosten in te-
genstelling tot die van zijn ex-partner, 
niet aftrekbaar zijn en dit derhalve zijn 
toegang tot de rechter in een zekere mate 
belemmerd gezien het kosten aspect.

Het Hof volgt dit niet. Het Hof stelt dat 
de kosten van rechtsbijstand weliswaar 
zwaarder op de alimentatieplichtige druk-
ken dan op de alimentatiegerechtigde, 
maar dat dit er niet toe leidt dat de toegang 
tot de rechter ontoelaatbaar wordt belem-
merd. 

Burgerinitiatief tot wetswijziging 
van de partneralimentatie komt 
van de grond !
Een burgerinitiatief om de wetgeving rond 
de partneralimentatie te veranderen begint 
van de grond te komen. Fred Breet, ini-
tiatiefnemer van deze actie, krijgt steeds 
meer media-aandacht voor zijn oproep om 
de termijn voor partneralimentatie terug te 
brengen van 12 jaar naar 8 jaar.

Volgens de initiatiefnemer is de huidige 
termijn van 12 jaar voor partneralimenta-
tie te lang. Hij wil dit teruggebracht zien 
naar 8 jaar. Dit zou vrouwen ook prikkelen 
om hun kansen op de arbeidsmarkt meer 
te benutten. Op www.referendumalimen-
tatie.nl probeert Breet 40.000 handteke-
ningen te verzamelen zodat zijn voorstel 
in de Tweede Kamer besproken wordt. 

De PvdA is al geïnteresseerd in het voor-
stel. Kamerlid Anja Timmer van de PvdA 
is van mening dat de huidige regeling 
rond partneralimentatie niet meer in deze 
tijd van emancipatie past.

Alimentatie wijzigen op grond 
van faillissement ?
In 2008 heeft de Hoge Raad een uitspraak 
gedaan in een zaak waarin een man de 
rechter had verzocht om de door hem te 
betalen kinder- en partneralimentatie op 
nihil te stellen, omdat hij in de schuld-
saneringsregeling terecht was gekomen. 
In die zaak besliste de Hoge Raad dat de 
rechter bij de beoordeling van een derge-
lijk verzoek van de alimentatieplichtige 
de alimentatie op grond van een wijziging 
van omstandigheden op een lager bedrag 
of nihil vast te stellen, in aanmerking mag 
nemen dat ten aanzien van de alimentatie-
plichtige de schuldsaneringsregeling van 
toepassing is.

Volgens de Hoge Raad moet  in aanmer-
king worden genomen dat de alimentatie-
plichtige, zolang de schuldsaneringsrege-
ling op hem van toepassing is, slechts kan 
beschikken over het door de rechter-com-
missaris vrij te laten bedrag. Omdat dit 
bedrag in beginsel onder bijstandsniveau 
is gelegen, moet worden aangenomen dat 
de alimentatieplichtige, behoudens bij-
zondere omstandigheden, niet over draag-
kracht beschikt om alimentatie te betalen. 
Dit is slechts anders indien de rechter-
commissaris op grond van de Faillisse-
mentswet het vrij te laten bedrag anders 
heeft bepaald. 

Het bovenstaande geldt ook bij faillisse-
ment van de alimentatieplichtige. 

Immers het Gerechtshof Arnhem heeft bij 
uitspraak in 2010 de rechtspraak omtrent 
alimentatie en schuldsaneringsregeling 
ook overeenkomstig van toepassing ver-
klaard op faillissementssituaties van  ali-
mentatieplichtigen. Het Hof besliste dat 
eveneens in geval van een faillissement, 
net als bij een schuldsanering, geldt dat de 
alimentatie voor de duur van het faillis-
sement, in beginsel op nihil, behoudens de 
aanwezigheid van bijzondere omstandig-
heden, wordt gesteld indien in het door de 
curator, die is aangesteld in het faillisse-
ment van de alimentatieplichtige, vastge-
stelde vrijgelaten inkomen geen rekening 
is gehouden met de opgelegde betaling 
van alimentatie door de alimentatieplich-
tige aan de alimentatiegerechtigde. 

Heeft u vragen omtrent partner- en of 
kinder alimentatie neemt u dan gerust 
contact op met mr M. van de Westerlo, 
werkzaam bij 
De Rijk Van De Westerlo advocaten te 
Helmond Kanaaldijk N/W 89-91
www.derijkvandewesterlo.nl 

Het is maar dat u het weet!
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In Ierland, Duitsland en Amerika 
kwam begin 2010 van onder en 
achter de kerkbanken een heel 
ander kruisbeeld tevoorschijn 
dan het beeld van het kruis dat de 
rechtgeaarde katholieken voor ogen 
hadden. Even hebben wij gedacht 
dat Nederland gevrijwaard was 
van grijpgrage vingers die aan 
geestelijken vastzitten. Maar nee, 
gelijke monniken, gelijke kappen 
in dit geval. Zonder aanzien des 
persoons, ongeacht rang, stand of 
afkomst, ook in Nederland zit er kaf 
onder het koren. Onder het wuivende 
geestelijke graan woekerde het 
onkruid met zijn verkeerde talenten, 
en verstikte de tere kasplantjes die 
naast de harde rotsgrond een mooi 
bestaan trachtten op te bouwen. Ik 
twijfel er ernstig aan of de vorige 
zin ook niet in de tegenwoordige tijd 
moet staan.

In Nederland is het allemaal begonnen 
met Luc Buyens, de pastoor van 
Reusel, die vindt dat een openlijke 
homoseksueel niet ter communie 
mag gaan. Prins Gijs den Urste (Gijs 
Vermeulen) kon zich wel voor z’n 
kop slaan. Was hij nu maar stiekem 
homoseksueel geweest!! Dan had hij 
wél ter communie kunnen gaan. In het 
geniep kan er namelijk van alles in de 
RK-Kerk.

Ook docent kerkelijk recht, pastoor 
Mennen, zegt dat een priester 
de hostie moet weigeren aan een 
“publieke zondaar”. Mennen stelt 
daarmee impliciet dat ‘stiekem 
zondigen’ geen reden is om de hostie 
niet uit te reiken. Dit valt m.i. onder 
het hoofdstuk ‘Hypocriet gedrag’.  
Maar zodra iets in de openbaarheid 
komt, mag het niet meer.

De RK-Kerk is weer flink in de 
openbaarheid gekomen. Ergo... Maar 
dit terzijde.

De Bossche bisschop Hurkmans deed 
nog eens een extra duit in het zakje 
(ja, ik weet het, deze taalconstructie 
is niet erg gelukkig gekozen in deze 
context) door te verklaren dat niet 
alleen praktiserende homoseksuelen, 
maar ook heteroseksuelen die zich 
niet aan de kerkregels houden de 
communie niet mogen ontvangen. De 
geestelijken die hun handen niet 
konden thuishouden, zijn daarmee per 
direct uitgesloten van de communie. 
Ofwel zij zijn/waren praktiserend 
homoseksueel als ze de jongetjes 
niet met rust laten/lieten, ofwel 
zij houden/hielden zich niet aan de 
kerkregels aangaande geen seks voor 
het huwelijk als zij meisjes en jonge 
vrouwen lastig vallen/vielen. Om over 
celibatair leven nog maar te zwijgen.

Al dit nieuws is natuurlijk smullen 
voor de media. Zo berichtte het ED 
over enkele verklede relnichten die 
naar een dienst in de Sint Jan in 
Den Bosch waren gekomen. Daarbij 
stond een foto van mannen in witte 
jurken (de geestelijken) en mannen 
in roze jurken (de demonstranten). 
Daarbij kun je je afvragen wie nu de 
relnichten waren. Had dat soms iets 
met de kleur jurk te maken? Ik durf 
er geen uitspraak over te doen.

Vanuit het werkveld (ook al weer niet 
zo handig omschreven) rommelde 
het binnen de RK-Kerk verder naar 
boven, totdat dan ook de paus onder 
vuur kwam te liggen. Onder leiding 
van toen nog kardinaal Ratzinger 
werd besloten niets te ondernemen 
tegen een priester die 200 dove 

jongens had misbruikt. Volgens 
onbetrouwbare bronnen wilden 
Ratzinger en zijn trawanten solidair 
zijn met de dove jongens door zich 
zelf ook doof te houden. Over 
doofpotcultuur gesproken…

Vervolgens kwam kardinaal Simonis in 
zijn beste Duits zeggen “Wir haben 
es nicht gewusst”. Het Vaticaan deed 
dat een paar dagen later nog eens 
dunnetjes over in het Latijn “Non 
l’abbiamo saputo,” en zei dat er geen 
sprake was van een doofpotaffaire, 
maar dat het pas in 1996 van het 
misbruik van de 200 dove jongens 
wist. Dan hebben ze de afgelopen 
veertien jaar de zaak toch in de 
doofpot gestopt? Hiermee is het 
bijna zeker dat de onbetrouwbare 
bronnen afkomstig zijn uit het 
Vaticaan.

En nu eens geen amen (= het zij zo). 
Dat mag niet zo zijn!

Voor de duidelijkheid: het mag niet 
zo zijn dat mensen op gruwelijke 
wijze worden beschadigd door wie 
dan ook.

Dorus van Wegen

Wrikken en Wegen

Misbruik

www.wrikkenenwegen.tk
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Kinderopvangorganisaties werken samen

Op woensdag 19 mei openen Kinderop-
vangorganisaties UptoFour en Spring 
hun nieuwe speelterrein bij de school-
woningen aan de Zilverschoonbeek.

Eind 2009 hebben UptoFour en 
Spring de handen in één geslagen 
om samen het speelterrein com-

pleet te vernieuwen. Zij wilden geen saaie 
speelplaats met enkel tegels en een speel-
toestel, maar een uitdagende buitenruimte 
waar kinderen met veel plezier spelen en 
zich ontwikkelen. Spring heeft al ver-
schillende jaren ervaring met het concept 
natuurlijk buitenspelen.

Een speelterrein volgens het concept na-
tuurlijk buitenspelen inspireert kinderen 
tot ontdekken en het daagt kinderen uit 
om hun grenzen te verkennen. Zij kunnen 
er verstoppen, klimmen, verzamelen, gra-
ven, rondrennen over paadjes, maar ook 
rust vinden en dromen. Het terrein heeft 
verschillende hoekjes waar kinderen in 
kleine groepjes met verschillende activi-

teiten bezig kunnen zijn. Er is een zand-
bak, een moestuintje, een duikelrek, grote 
boomstam om te klimmen, maar ook een 
pannaveldje en zand- en waterhoek. In 
deze tuin kunnen kinderen zich helemaal 
uitleven en is veel te ontdekken. Door de 
verschillende hoeken en vele planten is 
er ook de mogelijkheid om zich terug te 
trekken in rustige hoekjes. 

Om 14.00 uur vindt de officiële opening 
plaats voor genodigden.
Tussen 16.00 en 17.00 uur zijn alle kin-
deren en natuurlijk ook ouderen van 
harte welkom om een kijkje te komen 
nemen en actief te spelen. 

Tot ziens op woensdag 19 mei!!!
Namens:

UptoFour 
Hanny vd Moosdijk
( 06-51932352
EN
Spring, kinderopvang met een voorsprong
Trudy van Geel
( 06-51165161

In de Parochie H. Antonius:
De Schabbert:
Zaterdagavond     Heilige Mis  18:00 uur
Donderdagochtend Rozenhoedje 08:45 uur  Heilige Mis  09:00 uur
Pauluskerk:
Zondagochtend     Heilige Mis  10:00 uur
Woensdagochtend Rozenhoedje 08:45 uur  Heilige Mis  09:00 uur
Vrijdagochtend Rozenhoedje 08:45 uur  Heilige Mis  09:00 uur
Dinsdagochtend in de Pannehoeve Eucharistieviering om   11:00 uur

Iedere heilige mis in de Pauluskerk is in de Pannehoeve via de TV te volgen.

Bereikbaarheid:
Spreekuur Pater Daan Balk, Paulus Potterlaan 1: 17:30 - 18:30 uur, bereikbaar onder 0492-523421
Het administratief centrum aan de Paulus Potterlaan 2 is geopend:
Dinsdag en donderdag van 10:00 uur tot 12:00 uur. 0492-529654, fax 0492-529826
Email: bestuur@antoniusvanpaduahelmond.nl. Zie ook: www.antoniusvanpaduahelmond.nl.

Koster en beheerder van de Pauluskerk: Ruder Daal, Joh. Vermeerlaan 63, 0492-544244
Koster De Schabbert: Sjef Snijders, Harmoniestraat 104,   0492-544180
Administratie en Inlichtingen Begraafplaats Leonardus aan de Wethouder Ebbelaan:
Dhr. J Aarts: 0492-525566 of Mw. v. Creij: 0492-542934
Gezinsbijdrage/Kerkbalans: 
Uw bijdrage kunt u overmaken op: Postgiro 11.94.001 of ABN-Amro 47.45.69.861 t n.v. H. Antoniusparochie.

Eucharistievieringen
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Parochie H. Antonius 
Pauluskerk – De Schabbert 
Paulus Potterlaan 2
Tel. 0492-523421

Feestweek uitgesteld tot het 
najaar. 
“Ik heb een vervelend bericht voor u”. De 
stem aan de telefoon, het was onze gla-
zenier, klonk niet erg bemoedigend: “Ik 
ben bang dat de nieuwe glas-in-lood ra-
men voor de Pauluskerk niet klaar zullen 
zijn met Pinksteren. Het glas moest per 
container uit Amerika komen maar op on-
duidelijke wijze is er iets misgegaan met 
de verzending. We zitten hier nu met lege 
handen”. Ná dit bericht heeft het paro-
chiebestuur maar besloten om niet alleen 
de inwijding van de ramen maar ook de 
kindermiddag en de vrijwilligersavond, 
die gepland waren rond Pinksteren, uit te 
stellen tot het najaar. Als je een feestweek 
wilt houden, dan moet je dat maar in één 
keer goed doen.

Dankdienst.
Op zondag 30 mei is er op de normale tijd 
van 10.00 u. een gezamenlijke Eucharis-
tie viering voor volwassenen en kinde-
ren. Tijdens deze viering willen kinderen 
Jezus bedanken voor het geschenk van 
hun Eerste H. Communie. Maar ook alle 
andere kinderen zijn welkom. Het kruis 
van Jezus, de bron van ons levensgeluk, 
zal daarbij centraal staan. Het kruis zal 
versierd worden met tekeningen en tek-
sten door kinderen gemaakt. De prachtige 
zelfgemaakte kelken met hosties die sinds 
Pasen aan de muur van de kerk gehangen 
hebben, kunnen de communicanten ná de 
H. Mis meenemen naar huis. 

Vastenactie 2010.
Hoewel het exacte bedrag van de op-
brengst van de Vastenactie nog niet be-
kend is, willen we toch alvast alle milde 
gevers bedanken voor hun giften. Zoals 
bekend leeft de Helmonder Gerard Kus-
ters temidden van een zeer arme bevol-
king in Sri Lanka waar hij voorzitter is 
van het comité “People for poor people” 
(mensen voor arme mensen). Er is regel-
matig contact tussen het comité en de An-
toniusparochie, via  telefoon of brief en 
we hebben de indruk dat onze bijdragen 
tot op de laatste cent terecht komen daar 
waar het hoort: bij de allerarmsten. Nog-
maals, iedereen van harte bedankt en we 
hopen het volgend jaar weer op jullie te 
kunnen rekenen. 

Aanmelden voor het H. 
Doopsel.
Elke derde donderdag van de maand is er 
in de zaal  van de Pauluskerk een voor-
bereidingsavond voor doopouders. De 
bijeenkomst begint om 20.00 u. en duurt 
ongeveer tot 21.00 u. Het ritueel van het 
doopsel wordt uitgelegd en er volgt meest-
al spontaan een gesprek over de betekenis 
van het dopen van kinderen in deze tijd. 
Wij dopen alleen in de Pauluskerk en in 
de Schabbert en er worden nooit meer 
dan twee kinderen tegelijk gedoopt. Wilt 
u aan zo’n voorbereidingsavond deelne-
men, dan graag van te voren contact op-
nemen met het parochiekantoor dinsdags 
tussen 10.00 – 12.00 u. De eerstvolgende 
voorbereidingsavonden zijn op 20 mei en 
op17 juni.

Bedevaart Medjugorje.
Van 5-12 juni gaat er een groepje men-
sen uit de parochie op bedevaart naar 
Medjugorje in Bosnië-Herzegowina waar 
Moeder Maria nu al 29 jaar elke dag ver-
schijnt. Heb je vragen of ben je geïnteres-
seerd , in het Parochie Nieuws, dat ligt 
in de hal van kerk, staat al enige tijd een 
maandelijkse bijdrage over de verschij-
ningen maar je kunt ook contact opnemen 
met p. Daan die dit jaar voor de negende 
keer de bedevaart begeleidt. 
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Protestantse Gemeente Helmond

De Bethlehemkerk vindt u aan de Sper-
werstraat 2 te Helmond. Daar is ook ‘t 
Trefpunt en de jeugdsoos. Ook het ker-
kelijke bureau is hier gevestigd. Het tele-
foonnummer 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 op-
pasdienst, terwijl er voor de basisschool-
leeftijd een kindernevendienst is. 

In de wijken zijn enkele gemeenteleden 
aanspreekpunt voor vragen en activitei-
ten. Voor Dierdonk bestaat het wijkteam 
uit:

• Ds. Leo Oosterom, wijkpredikant
Lavendelheide 14
( 513076

• Pieter Assies, diaken
Twickeldreef 23
( 559586

• Annemarie de Geus
Leeuwenborchweide 81
( 510804

• Derk Aalbers, ouderling
Vliehorstweide 10
( 516935

• Joke van der Vange
Arcenlaan 10
( 559372

• Cathy Erbrink
Berkenheuveldreef 5
( 558281

kijk voor meer informatie op de site van 
de Bethlehemkerk: www.bethlehemkerk-
helmond.nl
 

Kerk in Actie 
In Bolivia kunnen veel ouders hun kin-
deren veel minder zorg geven dan zij no-
dig hebben. Zeker het economisch meest 
kwetsbare deel van de bevolking moet om 
te overleven soms ver van huis werk aan-
nemen. Kinderen blijven achter en moe-
ten voor elkaar zorgen. Schoolprestaties 
en het dagelijkse voedsel zijn ver onder 
de maat. Kunnen wij kinderen én ouders 
een steuntje in de rug geven? Ja, dat kan! 
Irpañani, een project van de Presbyteri-
aanse kerk in de stad El Alto, biedt zorg. 
Kinderen worden geholpen met hun 
schoolwerk en krijgen vier keer per week 
een voedzame maaltijd. Irpañani geeft 
kinderen de zorg die zij nodig hebben.

Diaconie - Bandjesdienst
Van elke dienst in de Bethlehemkerk wor-
den bandopnames gemaakt voor mensen 
die niet in staat zijn de kerkdienst bij te 
wonen. Ze kunnen dan de band beluiste-
ren op een tijdstip dat hun het beste uit-
komt. Deze bandjes worden meestal door 
vrijwilligers naar de luisteraars gebracht 
en weer opgehaald. Ook is het mogelijk 
tegen een geringe vergoeding bij de kos-
ter een bandje te bestellen van een trouw-
dienst of een uitvaartdienst: 

Geen postzegel -, of kleding-
beurs, maar Kerkenbeurs 
Op 19 en 20 maart 2010 vond in de Jaar-
beurs Utrecht wederom de landelijke ker-
kenbeurs 
“Kerk & Gemeente” plaats. Een ‘vak-
beurs’ voor iedereen die kerkelijk werk 
verricht.

Ca. 150 bedrijven en organisaties presen-
teren daar hun producten en diensten. Niet 
alleen allerlei zaken die nodig zijn in en 
aan het kerkgebouw, maar ook ondersteu-
nende diensten. Verder waren er tal van 
organisaties op het gebied van hulpverle-
ning, jeugd- en vormingswerk, pastoraat 
etc.
Voor predikant, pastoor en voorganger, 
koster en kerkrentmeester of commissie 
van beheer, ouderling en jeugdwerker, 
diaken en pastoraal werker, muziek- of 
liturgiecommissie, penningmeester en 
kerkmusicus, kortom iedereen die mee-
leeft met zijn of haar kerk.

Kerk & Gemeente is een beurs waar je 
kunt kijken en vergelijken. Zoveel aan-
bieders op één plaats bijeen. De plezierige 
sfeer en het complete aanbod werden ge-
roemd door de duizenden bezoekers!

Verder waren er vele actuele en praktische 
workshops en debatten,  evenals minicon-
certen en kleinkunst optredens.
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