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Kom er even voor zitten!

F A U T E U I L  V O O R D E E L A C T I E S

Engelseweg 150, Helmond 
T (0492) 52 14 85  
www.hetbinnenhuishelmond.nl

Openingstijden 
dinsdag t/m donderdag 10.00 - 18.00 uur 
vrijdag 10.00 - 21.00 uur
zaterdag 10.00 - 17.oo uur

Leolux Pallone 
In vele kleuren en kleurcombinaties. 
Van 1.900,- voor 1.295,-

Draaifauteuil Hidde nu vanaf 1.710,-

Een fauteuil uitzoeken, dat is een kwestie 

van gevoel. Daar moet je even voor gaan 

zitten. We nodigen u graag uit: onze 

fauteuils zijn er klaar voor. Bovendien 

hebben wij nu voordeelacties, zodat 

het ook in uw portemonnee wel goed zit!

HEMELVAARTSDAG 2 JUNI

TWEEDE PINKSTERDAG 13 JUNI

GEOPEND
12.00 - 17.00 uur

Leolux Sella
De nieuwste designfauteuil van Leolux in talloze kleuren.
Speciale actie! In leder Senso nu van 1.665,- voor 1.395,-

Leolux Scylla Flavours 
In 12 verschillende combinaties. 
Van 1.870,- voor 1.295,-

Fauteuil Vita
Met draaivoet of vaste voet. 
In stof of leder. Nu vanaf 1.179,-

Topform Grippa 
In stof Paris, in vele kleuren. 
Van 699,- nu 599,-

Draaifauteuil Editie Do
In stof of leder. Nu vanaf 915,-

           



Voorwoord 3

Stilte a.u.b.?

Als ik dit voorwoord schrijf is 
vorig weekeind de expositie 
van Fotodier geweest. De 

enige echte fotoclub van ons eigen 
Dierdonk. Zoals u wellicht weet ben 
ik naast de Gazet ook bij deze ver-
eniging betrokken. In de voorgaande 
weken hebben we de expositie van 
veel spreekwoordelijk verschil-
lende daken willen schreeuwen. In 
de meeste lokale bladen stond wel 
een artikeltje, het was te lezen op de 
aankondigingsborden van onze wijk, 
het kreeg voldoende aandacht in de 
Gazet en tot slot zijn we ook nog op 
de lokale radio geweest. 

Het radiointerview was een welkome 
afwisseling tussen het “geschreeuw” 
omdat je daar tussen het gebabbel 
door toch echt wel stil moet zijn. 
Bij onze eigen expositie hoefde je 
niet stil te zijn maar het lijkt wel 
een soort automatisme van elke 
bezoeker die een expositie bezoekt. 
Aandachtig schuifelden de mensen 
de foto’s voorbij, allemaal in stilte 
of in een zacht geroezemoes. Rustig 
discussiërend over de foto’s gingen 
de dagen voorbij. Hard geschreeuwd 
werd er in ieder geval niet. Als je het 
goed bekijkt is dit ook niet nodig 
want, ongeacht welke expositie, 
de mensen zijn meestal onder de 
indruk (of juist helemaal niet). Wat 
dat betreft was er gelukkig geluid 
genoeg. Alleen de stilte was wel te 
vinden in het bezoek uit onze eigen 
wijk. Het leek wel of 95% van de 
wijk de expositie in stilte voorbij liet 
gaan. Raar eigenlijk …. het leek wel 
of de vakanties al waren begonnen.

Meestal is het zo rond deze rustige 
tijd ook erg stil met kopij wat vaak 
resulteert in een stuk minder pagi-
na’s voor de Gazet. We hebben deze 
maand slechts een paar pagina’s 

minder maar de harde kern houdt 
zich niet aan de stilte en stuurt keu-
rig zijn of haar kopij in. Mooi om 
te zien dat er nog voldoende “die-
hards” zijn die niet stil zijn en trouw 
weer veel moeite doen om mooie 
en leuke stukken in te leveren. Ik zou 
zeggen hou vol en voor jullie geldt 
zeker niet “stilte a.u.b.”. Sterker 
nog iemand die steeds minder stil 
wordt is onze eigen wijktekenaar 
Ray Nicholson. Zoals altijd heeft hij 
de kleurplaat gemaakt maar vanaf 
nu verzorgd hij ook de spelletjespa-
gina voor onze jeugd. Een welkome 
aanvulling en erg mooi en leuk.

Kortom deze keer weer voldoende 
levendigheid in de Gazet. Moet 
Niks heeft weer een leuk verslag 
van hun activiteiten, Fotodier een 
verslag van hun expositie. Onze 
razende reporter Irma heeft ook 
een interview gemaakt, dit keer 
met Smits en Smits en er is nog veel 
meer. Kortom weer leuk en lekker 
veel leesvoer.

Veel plezier met het lezen van de 
Gazet.

           



Wijkinformatie4

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. Paul Linders
  (p.linders@helmond.nl)
Ziekenhuis Elkerliek (595555
Openbare Bibliotheek De Bus  (547704 

Apotheek uitdeelpost Dierdonk
Waterleliesingel 16 (522016
Recepten afgegeven vóór 12:00 uur 
kunnen van 14:45 uur tot 15:30 uur 
worden opgehaald.

Centrale Huisartsen Post 
(alleen spoed) (0900 - 8861 

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

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

Logopediepraktijk Dierdonk
logopedie.brouwhuis.dierdonk@gmail.com
Normaal (558360
Mobiel (06-10767213

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

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

Moeders – voor - moeders
Sandra Rondeel (514911
Kinderdagverblijf Up to Four
Zwanebloemsingel 54 (556350
Kinderdagverblijf De Bereboot
Oude Dierdonk 1 (475009 
Spring Kinderopvang
met een voorsprong (088-2088200

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:
Schovenhorstweide 1,
5709SG Helmond, (517210
secretaris@rampetampers.nl
www.rampetampers.nl
De Spekzullekes
Jan de Withof 108, 
5709AL Helmond, (592166
secretariaat@spekzullekes.nl
www.spekzullekes.nl
Voorzitter: 
J. Vincent, (510136
Secretaris: 
H. v. Rijt, (559897
dierdonkdagen@gmail.com
Tennis-Vereniging Dierdonk
Secretariaat:
Leeuwenborchweide 19,
5709SB Helmond, (514007
secretaris@tvdierdonk.nl
www.tvdierdonk.nl
Dierdonkkoor   Info: 
Jannet v. d. Kolk,  (565880
Mieke Swinkels,  (513596
Didoko@gmail.com
www.didoko.nl

 Toneelgroep Maskerade
 Info: Leonie Boxstart (510380
 Wallsteijndreef 3, 
 5709RT, Helmond
 maskeradehelmond@planet.nl
 Gezellig bridgen bij “One Down”.
 In Parkzicht op maandagavonden.
 Dhr. K. Zuidberg, (514772,

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

Scouting Paulus Helmond-oost / Dierdonk
 Blokhut: Bakelsedijk 208,
 5703JH Helmond.
 Informatie: P. Sanders,
 Wethouder Hamacherplein 14,
 5701 CW Helmond,(542730

GFT & PLASTIC: Ma. 6 en 20 juni.
RESTAFVAL: Za.11 en Ma 27 juni.
OPHALEN OUD PAPIER:
Ma. 6 en 20 juni ten westen van 
de Dierdonklaan en wo. 8 en 12 juni ten 
oosten van de Dierdonklaan

Telefoonnummers

Verenigingen
GAZET

One
  Down

         



Inhoud 5

C O L O F O N   G A Z E T
11e jaargang nr. 6 – juni 2011
verschijnt 11x  per jaar
Huis-aan-huis in Dierdonk.
Oplage 1.800 stuks.

Redactie:
J. de Kort
I. v. Nieuwenhuijsen
F. Smits
J. v.d. Eijnden
S. Neve

Lay-out:
J. vd Eijnden
J. de Kort
F. Smits
S. Neve

Advertenties:
F. Smits (517210)
advertenties@dierdonk.org

Bezorging:
M. van Balkom  (518655)

Redactieadres:
Leeuwenborchweide 76,
5709 SC, Helmond, (547579)
E-mail: redactie@dierdonk.org

Druk: Vane Druk  v.o.f.

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

Bestuur:
Voorzitter: Vacant
Secretaris: 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 ge-
plaatst.

Redactionele kopij in MsWord, bij voor-
keur in platte tekst !! Afbeelingen, logo’s, 
etc. apart meeleveren in een zo hoog 
mogelijke kwaliteit !!

Jaarkalender zie www.dierdonk.eu

Advertenties en Kopij voor de volgende 
uitgave inleveren uiterlijk:  15 juni.

Volgende verschijningsdatum rond: 
  5 juli.

3 Voorwoord door Jeroen de Kort

4 Belangrijke telefoonnummers, ophaaldata containers en oud 
papier.

7 Politiek met bijdragen van: Ellen Niessen en Mirjam vd Pijl

9 Dierdonkdagen

10 Verenigingsnieuws met: Moet niks, Fotodier en
de Hardloopgroep

17 Dierdonkschool, Hart voor Honden en Hummeldonk.

21 Annatheater

23 Nieuws van de Wijkraad

27 Uitgelicht: Smits en Smits
‘Van mooie gordijnen wordt je huis gezellig, warm en fleurig’

29 Jeugdpagina’s met: verhaal, kleurplaat, etc

33 Scouting Paulus, Hockeyclub Bakel en Jongerenwerk
Aanmeldformulier.

38 Programma Filmhuis

41 Column: Wrikken en wegen

43 Zomaar een dagje in Dierenkliniek “Brouwhuis”, 

44 Nieuwsbrief Politie

45 Kerknieuws met bijdragen van: de Lambertus-parochie en  
de Bethlehemkerk

         



WWW.HEUVEL.NL WÉRKT VOOR U

U ZOEKT EEN MAKELAAR MET;
- PROFESSIONALITEIT

- SERVICEGERICHTHEID

- BETROKKENHEID

- INDIVIDUELE AANDACHT

- DOORZETTINGSVERMOGEN

- HART VOOR UW HUIS

- VERKOOPRESULTATEN

GRATIS WAARDEBEPALING

Ik wil mijn huis verkopen en wil graag weten waar 
ik aan toe ben.
Vul deze antwoordkaart in en stuur hem op, wij maken dan 
een afspraak met u. Bellen of e-mailen kan natuurlijk ook!
(een postzegel is NIET nodig)

naam:  .............................................................

adres:  .............................................................

postcode:  .............................................................

woonplaats:  .............................................................

tel:  .............................................................

mobiel:  .............................................................

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

      

           



Politiek 7

Vakantie voor de deur.

Inmiddels is het juni. Nog niet op het 
moment dat ik dit schrijft maar wel als 
u de Gazet aan het lezen bent. Bijna 

iedereen is zich aan het prepareren voor 
de vakantie. School en werk bevinden 
zich in een afrondende fase. Ook de 
politici kijken uit naar een aantal weken 
geen stukken lezen en vergaderingen 
houden. Maar juist die afrondende fase is 
een drukke tijd. Op school met repetities 
en examens maken, op het werk met 
klussen klaren die geen vakantieweken 

kunnen overbruggen en in de politiek worden de rekening van het 
afgelopen jaar en de voorjaarsnota vastgesteld.
De voorjaarsnota is een voorbeschouwing op de begrotingen 
van het komende jaar en een doorkijk naar de begrotingen 
van de jaren erop volgend. De lijnen voor de begroting worden 
uitgezet, de piketpalen zogezegd geslagen. De begroting voor 
2012 zal worden opgesteld volgens de in de voorjaarsnota 2011 
besloten voorstellen. Helaas is er opnieuw veel onzekerheid met 
betrekking tot de financiële middelen die het Rijk zal verstrekken 
voor de taken die de gemeenten erbij gaan krijgen (jeugdzorg, 
AWBZ en verantwoordelijkheid voor de zogenaamde “onderkant 
van de arbeidsmarkt”).  Het college stelt daarom voor de ingezette 
bezuinigingen voort te zetten. Dat er inmiddels meer geld vanuit 
het rijk naar Helmond wordt overgemaakt dan afgelopen november 
bij de vaststelling van de begroting 2011 werd verwacht is volgens 
hen geen reden tot bijstelling, juist vanwege de onzekere financiële 
gevolgen van eerder genoemde zaken. Helmond doet dus braaf 
aan bezuinigen. Te braaf? De tijd zal het leren. We kunnen er alleen 

op hopen dat we uiteindelijk niet te veel hebben wegbezuinigd. 
Wij zullen vanuit de PvdA fractie niet alleen de gevolgen van de 
bezuinigingen maar ook de noodzaak ervan scherp onder de loep 
nemen.
En dan begin juli nog een raadsvergadering en daarna een paar 
weken vakantie! Genieten van vrije tijd en rust. Nieuwe energie 
op gaan doen in de natuur, in andere landen, in andere steden en 
streken en in de achtertuin. Van de vrijheid genieten! Ik gun het 
iedereen van harte. Het meest nog gun ik het onze burgemeester en 
zijn gezin om echt vrij te kunnen zijn in waar hij gaat en staat. Maar 
vooral vrij te zijn van de dreiging en de angst. Vanaf nu, voor altijd!

Mirjam van der Pijl. 

Helmond is toe aan een nieuwe 
stadsvisie. De oorspronkelijke 
stadsvisie dateert uit 2000 en 

werd geactualiseerd in 2004 voor de 
periode tot 2015. De stadsvisie geeft 
weer waar de stad voor gaat, haar 
ambities dus.
De afgelopen 17 jaar heeft Helmond met 
succes een hoog ambitieniveau gehad. 
Dit was nodig om een aantal kritische 
zaken in Helmond aan te pakken. 
Helmond kende een hoge werkloosheid 

ten aanzien van andere Brabantse ge meen ten. Dit had alles te 
maken met het grote aantal laag opge leiden in Helmond en een 
te eenzijdige economische structuur waardoor wij erg kwetsbaar 
waren in tijden van laagconjunctuur.  De huizenmarkt liet een over-
vertegenwoordiging zien van huur huizen ten opzichte van koopwo-
ningen waardoor mensen met hogere inkomens buiten Helmond 
woonden. Deze groep moest teruggewonnen worden door kwali-
tatief hoogstaande groenstedelijke woonmilieu’s te bouwen zoals 
Dierdonk en Brandevoort. Deze formule bleek een groot succes.

Desalniettemin kampt Helmond ten aanzien van andere 
gemeenten in Zuidoost Brabant nog steeds met een relatief grote 
werkeloosheid.
Investeren in economische ontwikkeling, faciliteren van het 
bedrijfsleven en investeren in het opleidingsniveau van onze 
inwoners zou nu dus de eerste stap moeten zijn die moet worden 
gezet bij het formuleren van je ambitieniveau. Als de economische 

structuur van de stad wordt versterkt en de arbeidsparticipatie 
toeneemt kunnen vervolgens middelen geïnvesteerd worden in 
ruimtelijke , culturele en maatschappelijke voorzieningen.

Bij het samenstellen van de nieuwe stadsvisie zou wat betreft de 
VVD de afdeling Economie dan ook mede leidend  moeten worden 
in dit proces. Bij het ontbreken van voldoende werkgelegenheid 
houdt het namelijk al snel op, zeker nu bijstand en re-integratie op 
het financiële bordje van de gemeente is komen te liggen.
Bij een sterke economische structuur is de gemeente dus in 
meerdere opzichten gebaat. We zullen dus vol enthousiasme 
moeten investeren en faciliteren in automotive, food technology 
en het behoud van de bestaande industrie. 
Daarop volgend en daar van afleidend komen de ontwikkeling op 
het gebied van  infrastructuur, centrumvoorzieningen, culturele 
en sportvoorzieningen en natuurlijk de aantrekkelijke en 
onderscheidende woonwijken. 

Gezien het feit dat Helmond nog steeds een veel hoger 
werkloosheidspercentage kent dan de omliggende gemeenten 
kunnen we constateren dat er nog genoeg werk aan de winkel 
is en wij als stad het ons zeker niet kunnen permitteren om ons 
ambitieniveau naar beneden bij te stellen.

De schouders eronder dus! En ervoor zorgen dat we net een tandje 
hoger gaan dan de rest!

Ellen Niessen.

De Ambities van Helmond.

         



Van Lieshout Stoffering
M b  u   C n, R v d t  

Bel gerust voor 
een vrijblijvende offerte

Horstlandenpark 2 / 5709 MB Helmond

Tel: 0492 539061 / Mobiel: 06 51871480 

E-Mail: info@vanlieshoutstoffering nl

www vanlieshoutstoffering nl

 l  i  l t

V o   o   m t 

b   t  g m

Schoonheidssalon yentill

Altijd leuk om te geven.....
en heerlijk om te krijgen!

Cadeaubon vanaf € 10,00 
  

0

  D
K  

7   H d

 
h nh id

ci li t Aanbieding

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

bij inlevering van deze advertentie
 10% korting op een behandeling.

C.A. Joosten
Hoveniersbedrijf

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

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

Krijgt u ook weer zin in tuinieren?
Bij Joosten bent u dan aan het juiste adres!

www.cajoosten.nl                     info@cajoosten.nl

              

Horstlandenpark 4
5709 MB Helmond

Tel. (0492) 38 61 00
06 - 55 89 55 46

Gevestigd te Dierdonk

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

www.josvanheugten.com

UW SPECIALIST IN:
VERWARMING EN COMPLETE BADKAMERS

Gespecialiseerd in CV-ketels 
en onderhoudsabonnementen 
vloerverwarming, badkamers, 

stadsverwarming, sanitair, 
verbouwing / renovatie, 

radiatoren decorradiatoren. 

ACTIE - ACTIE - ACTIE
GRATIS 12 jaar garantie bij aan-
koop van een NEFIT CV KETEL*

*Vraag naar de voorwaarden

GRAND CAFÉ

OPENINGSOPENINGSOPENINGSOPENINGSOPENINGSOPENINGSOPENINGSOPENINGSOPENINGS
MENU!MENU!MENU!
3 gangen 3 gangen 3 gangen €€€19,5019,5019,50

www.grandcafedetraverse.nlwww.grandcafedetraverse.nlwww.grandcafedetraverse.nlwww.grandcafedetraverse.nlwww.grandcafedetraverse.nlwww.grandcafedetraverse.nl

OPENINGSOPENINGSOPENINGSOPENINGSOPENINGSOPENINGSOPENINGSOPENINGSOPENINGS
19,5019,5019,50

Voorgerecht
Lichtgebonden asperge-
soep met Hollandse 
garnaaltjes 
 of
Geglaceerde asperges 
op een bedje van rucola-
salade gegarneerd met 
ham, gekookt ei en 
croutons

Hoofdgerecht
Goud gekleurde asperges en 
krielaardappeltjes vergezeld 
door een heerlijke beurre 
blanc saus met een op de 
huid gebakken zalmfi let 
of malse beenham!

Nagerecht
Coupe vanilleroomijs 
met aardbeien
 of
Café Complet 

Geopend vanaf 14 mei 2011 Geopend vanaf 14 mei 2011 Geopend vanaf 14 mei 2011 
Steenweg 19 in HelmondSteenweg 19 in HelmondSteenweg 19 in Helmond
Reserveren mogelijk! 0492 - 370112Reserveren mogelijk! 0492 - 370112Reserveren mogelijk! 0492 - 370112Reserveren mogelijk! 0492 - 370112Reserveren mogelijk! 0492 - 370112Reserveren mogelijk! 0492 - 370112

           



Dierdonkdagen 9

IN MEMORIAM
Terwijl de voorbereidingen voor het 15e Dierdonkweekend 

in volle gang waren bereikte ons het droevige bericht dat 
Betty de vrouw van ons medebestuurslid, Ton Visschedijk, 

in de nacht van 10 mei j.l. plotseling op 70 jarige leeftijd is 
overleden. Op het moment dat zo een bericht je bereikt is niets 
meer belangrijk, ook het weekend niet, en zijn je gedachten 
alleen maar bij Ton. Hun beide kennende weten wij echter dat 
ze zelf niets liever zouden willen dan dat alles gewoon doorgaat 
zoals de bedoeling was. 

Wij hebben Betty leren kennen als een doortastend persoon 
die van aanpakken wist en die zich samen met Ton gedurende 
een groot aantal jaren met hart en ziel heeft ingezet voor de 
Dierdonkdagen. Ook was zij altijd zeer belangstellend naar het 
welzijn van anderen en plaatste zij zichzelf liever wat meer op 
de achtergrond. Wanneer tijdens het Dierdonkweekend hun 
kinderen met de kleinkinderen op bezoek kwamen in de tent, 
was zij als bezorgde oma altijd in de buurt om een oogje in het 
zeil te houden. Hiervan kon zij zichtbaar genieten en dat straalde 
ze dan ook uit.

Ons medeleven gaat uit naar Ton, zijn kinderen en kleinkinderen 
en wij wensen hun heel veel sterkte in deze moeilijke periode.

Het bestuur
Stichting Dierdonkdagen.
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MoetNiks mededelingen juni en juli.
Hier ons programma voor juni en juli.
Elke woensdagochtend Jeu de Boules op de banen bij Parkzicht. 
Aanvang 10:00 uur.
Dinsdag 21 juni de tweede fietstocht van het seizoen, vertrek 
om 10:00 uur Parkeerterrein bij Albert Heijn.

Woensdag 6 juli jaarlijks Jeu de Boules toernooi op de banen 
bij Parkzicht. 

Om 13:30 beginnen we met koffie en gebak in Parkzicht. Om 
14:00 uur start het toernooi. 
Aansluitend om 17:00 uur heerlijke Barbecue in Parkzicht.
Aanmelden en betalen tot 29 juni bij Jeanne ( 512516 of Peter 
( 518564 de kosten bedragen  €. 10,00.

Dinsdag 26 juli dagfietstocht “Eat and Bike” vertrek 
parkeerterrein Albert Heijn om 10:15 uur. Aanmelden en 
betalen vóór 15 juli bij Jeanne( 512516. Wij fietsen vanuit 
Dierdonk  naar de koffie/thee met appeltaart. Na deze pauze 
is er na ongeveer anderhalf uur fietsen soep met stokbrood en 
een ruime rustpauze.  We gaan dan verder en bereiken na een 
tochtje van ruim een uur de Croyse Hoeve waar we tegen 17:00 
uur verwacht worden voor  een keuze hoofdgerecht. We laten 
ons lekker verwennen en fietsen dan naar de laatste smulplek 
voor het toetje.
De kosten voor dit eetfestijn zijn  €. 25.00 exclusief drankjes.
Voor de niet fietsers is er de mogelijkheid om vanaf de Croyse 
Hoeve mee te genieten. Zij worden dan rond kwart voor vijf 
op het terras verwacht voor het hoofdgerecht en gaan nadien 
mee naar het toetje. Dit kost  €. 15,00 (exclusief drankjes) ook 
hiervoor opgeven en betalen vóór 15 juli bij Jeanne ( 512516.
De fotocollage laat zien wat we tijdens de fietstocht van 26 juli 
zoal te zien krijgen.
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Het moment bevriezen

Fotografie kan mooie momenten voor altijd vast leggen en 
soms is dat mooie moment maar van korte duur. Vandaag 
in de Fotodier bijdrage een tweetal voorbeelden hier van. 

Het eerste voorbeeld zijn tomaatjes die plonzen in een wijn-
glas gevuld met water. Met een foto hier van bevriezen we het 

moment en kunnen we mooi de actie bewonderen. Hoe zijn 
we te werk gegaan? Met neme een wijnglas met water en wat 
cherry tomaatjes. We plaatsen de camera op statief en focussen 
op het wijnglas. We gebruiken een flitser om een korte sluitertijd 
mogelijk te maken om het moment te bevriezen. Verder doen 
we alle instellingen van de camera, zoals sluitertijd, diafragma 
en scherpstelling, handmatig omdat we er de tijd voor heb-
ben en we de camera geen verkeerde beslissingen willen laten 
nemen.
En dan gaat het beginnen. In de rechterhand laat ik een tomaatje 
een halve meter boven het glas vallen en met mijn linkerhand 
druk ik een fractie van een seconde later de ontspanknop van 
de camera in. Druk je te snel af dan is de tomaat nog niet in het 
water beland en druk je te laat af dan ligt hij al op de bodem van 
het glas. Het vergt wat coördinatie tussen linker en rechterhand 
en de nodige pogingen. Om het nog wat spannender te maken 
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voegen we nog twee tomaatjes toe. Met al dat gespetter begint 
het al een aardig waterballet te worden. 
Na ongeveer 50 tot 100 pogingen is het tijd om de foto’s op de 
computer te downloaden. Negen van de tien afdrukken blijken 
mislukt te zijn of gewoon weg niet mooi genoeg. Van de overige 
bewerken we de best gelukte in Photoshop om ze nog wat te 
verbeteren. Naast wat belichting aanpassingen, poetsen we 
ook nog even de waterdruppels weg die door het gespetter op 
de buitenkant van het glas zijn beland. Dat gaat in Photoshop 
net zo gemakkelijk als in het echt met een doekje. Verder halen 
we nog even we nog even de hinderlijke reflectie van de flits in 
het wijnglas weg. En dit alles doen we onder het genot van de 
cherry tomaatjes die hun dienst hebben bewezen. 

Voor het tweede voorbeeld gebruiken we geen tomaatjes maar 
een waterdruppel om in het water te laten vallen. De water-
druppel stuitert dan op het wateroppervlak en veroorzaakt een 
mooie rimpel op het wateroppervlak. Iets wat je zonder het 
moment te bevriezen niet zou kunnen zien. Ook hier gebruiken 
we statief en flitser om een korte sluitertijd mogelijk te maken. 
De druppels komen uit een met water gevuld boterhammen-
zakje wat boven een schaal met water hangt. Een speldenprikje 
in het zakje geeft een constante stroom van druppels met een 
interval van een seconde of tien. Achter de schaal met water 
hangen we een gekleurde handdoek wat door de reflectie een 
kleur aan het water geeft. Net als bij de tomaatjes is het hier 
weer een kwestie van op het goede moment zien af te 

drukken en geduld hebben. In dit geval was er nauwelijks 

Photoshop bewerking nodig.
Het maken van deze foto’s was leuk om te doen en het resultaat 
mag er wezen. Op de volgende clubavond werden de foto’s 
bewonderd en beoordeeld door de collega clubleden.
 
Groetjes,
Jan Hoogerbrugge.

De foto’s bij het voorgaande verhaal zijn ook door Jan gemaakt

Expositie 2011
De expositie op 21 en 22 mei jongstleden was een succes. Er 
is veel bezoek geweest uit allerlei windstreken. Zelfs collega 
fotoclubs uit Helmond zijn ook een kijkje komen nemen en 
waren onder de indruk van onze 1e expositie.Helaas liet het 
bezoek uit onze eigen wijk, althans, wat niet door onszelf was 
uitgenodigd, het afweten. Erg jammer.

Vanaf deze plek wil ik alle sponsors nogmaals bedanken, Herman 
voor zijn gastvrijheid (en het meehelpen) in Parkzicht en tot slot 
de expositiecommissie Nico en Ad. Zonder jullie was het niet 
mogelijk geweest!
Op de volgende pagina ziet u een impressie van onze expositie.

Jeroen de Kort
Voorzitter Fotodier

Wil je meer weten over onze club kijk dan op onze website 
www.fotodier.nl of mail naar voorzitter.fotodier@gmail.com 
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Hardlopen op vaderdag

De hardloopgroep Dierdonk is en 
blijft fanatiek. Elke 3e zondag van 
de maand verzamelen we om 

10.00 uur bij Parkzicht waarna in circa een 
half uur het 5 km lange Rondje Dierdonk 
wordt gelopen. De groep bestaat uit 
een gemêleerd gezelschap dat gezellig 
kletsend aan de conditie bezig is. Er zijn 
hardlopers die maar 1 keer per maand 
hardlopen en er zijn er die dat 2 of 3 keer 
per week doen. Inmiddels zijn er zelfs 
enkele die na de 5 km nog een ronde 
lopen.
Heb je zin om mee te lopen, dan kan dat 
op de volgende 3e zondag van de maand: 
19 juni (VADERDAG). Wil je al eerder 
meedoen, kom dan op een zondag om 
10.00 uur naar Parkzicht. Er zijn elke week 
wel enkele sportievelingen die ook dan 
Rondje Dierdonk lopen. Tot ziens?!
Gerard Bosmans 

           



* Vraag naar de voorwaarden.

          
           



Wijknieuws 17

Basisschool Dierdonk en ZorgOkee

-“Expertisecentrum Dierdonk; zorg op een vertrouwde plek.”-

Basisschool Dierdonk ziet een groeiende behoefte aan 
voor zieningen van gespecialiseerde zorg voor kinderen 
die dat nodig hebben Met “Expertisecentrum Dierdonk” 

willen wij die zorg aanbieden op een plek van nabijheid en 
herkenbaarheid voor uw zoon of dochter. Daartoe zoeken we 
partnerschap bij zorginstellingen. Vandaag presenteer ik u 
Zorgokee

Wat doet Zorgokee?
Zorgokee is een professioneel Zorgbureau voor begeleiding en 
ondersteuning aan kinderen en/of jongeren met autisme of 
ADHD op basis van een PGB of Zorg in Natura. Zorgokee heeft als 
motto ‘vandaag een vraag, morgen een antwoord en volgende 
week een oplossing!’ Kortom: het kind staat echt centraal! 
Zij werken niet met lange wachtlijsten en procedures, maar 
proberen direct en snel zorg op maat te bieden. Hiervoor zijn 
dagelijks veel enthousiaste, maar ook deskundige en ervaren 
medewerkers actief in de regio Zuidoost Brabant. Zij werken 
nauw samen met verwijzende instanties en andere organisaties 
zoals MEE, GGz en BJZ. Samenwerkingspartners zijn naast 
basisschool Dierdonk,  ‘Spring Kinderopvang’ en Stichting 
Dichterbij.

Naschoolse opvang op basis  school Dierdonk.
Momenteel verzorgt Zorgokee o.a. naschoolse opvang naast 
V.S.O. school De Hilt op ’t Alvermannek. Deze opvang, die 
dagelijks plaatsvindt na schooltijd tot uiterlijk 19.30 uur, wordt 
op verzoek van basisschool Dierdonk nu ook bij voldoende 
belangstelling bij hen op school  aangeboden bestemd voor 
kinderen met een vorm van autisme en/of ADHD. Dit voor 
kinderen van basisschool Dierdonk, maar ook voor kinderen 
uit de omgeving die elders onderwijs ontvangen. 
De kinderen en jongeren wordt geleerd om te gaan met hun 
beperking. Het acti viteitenaanbod is gericht op actieve en 
creatieve programma’s. Samen spelen, sporten, knutselen 
maar ook samen koken komen hier aan bod. Wij beschikken 
desgewenst over een eigen vervoersdienst die de kinderen 
ophaalt en thuisbrengt. Zorgokee beschikt ook over een 
zorgconsulent die ouders begeleidt en ondersteunt in trajecten 
en hen de helpende hand biedt in Zorgland Nederland bij het 
adviseren en eventueel aanvragen van zorgondersteuning voor 
hun bijzondere kinderen.

Zorgokee heeft daarnaast de volgende zorg-
producten in haar pakket;

• Praktisch pedagogische thuisbegeleiding
• Ouderbegeleiding
• Naschoolse opvang op meerdere locaties
• Weekend- en vakantieopvang
• Adventure en thrill dagen 
• Actieve Vrijetijdsclub op zaterdag en zondag
• Ondersteuning en begeleiding op school 
• Begeleid zelfstandig wonen in trefhuizen

Meer weten over Zorgokee?
Kijk voor uitgebreide informatie over ons zorgaanbod op
www.zorgokee.nl of bel tijdens kantoortijden naar 
0499-370302 en maak vrijblijvend een afspraak voor een 
kennismakingsgesprek.

Met vriendelijke groet,       
Niels Bevers, adjunct & coördinator leerlingenzorg
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Nieuws van het hondenfront

Misschien zijn ze u al opgevallen 
die groene kasten op een paal 
of te wel ‘DepoDogs’ overal in 

de wijk Dierdonk komt u ze tegen.
De eerste daadwerkelijke opbrengst na 
wekenlang vergaderen en overleggen 
tussen de hondenwerkgroep en de 
gemeente Helmond ter verbetering van 
het hondenleven en de inwoners in onze 
wijk.

DepoDog
Een DepoDog, is een kast op een paal met 
hierin een rol met zakjes waarmee u de 
overlast (hondenpoep) van uw hond kunt 
opruimen. De groene kast dient tevens 

als afvalbak zodat u het zakje hierin kunt 
weggooien.
Het is overigens verplicht een bruikbaar 
poepzakje bij u te hebben als u de hond 
uitlaat. Indien u bij een controle door de 
Stadswacht geen poepzakje bij u hebt 
krijgt u een bekeuring.

Honden verbodsplaatsen
Verder zijn in Dierdonk alle verbods
plaatsen voor honden opgeheven maar 
dient de hondenpoep in deze gebieden 
wel opgeruimd te worden! De stadswacht 
heeft opdracht hierop te controleren.

Wat staat er nog in het verschiet?
De aanleg van een hondenspeelveldje. 
Een omheinde groenstrook waarin de 
hond vrij kan rondlopen, maar die niet 
als uitlaatstrook dient.
Waar dit speelveldje in de wijk aangelegd 
gaat worden moet nog door de gemeente 
worden bepaald. Mocht u onbekend zijn 
met het fenomeen hondenspeelveldje 
en u bent nieuwsgierig, dan kunt u zo’n 
speelveldje als voorbeeld in Berkendonk 
bekijken. Het hondenspeelveldje bevindt 
zich net onder het viaduct aan de 
linkerzijde.

Gemeentelijke informatie!

De Helmondse overlast top 6! 

Top 5 van de hondenoverlast in de 
Helmondse wijken!
1.	 Helmond	Oost	
2.	 ‘t	Hout
3.	 Brouwhuis
4.	 Dierdonk
5.	 Helmond	Noord

Wat gaat de gemeente Helmond met deze 
gegevens doen?
Er vindt een betere en verhoogde 
frequentie van de controle door de 
Stadswacht plaats. Daarnaast kunnen 
inwoners die overlast constateren de 
locatie inclusief de tijd dat meestal de 
terugkerende overlast wordt veroorzaakt 
doorgeven aan de Stadswacht.
 

Hoe nu verder?
De hondenwerkgroep is naarstig op 
zoek naar ideeën om het gedrag van de 
hondenbaasjes te veranderen en om het 
opruimgedrag te bevorderen!
Hoe krijgen we hondenbaasjes zover?
Hoe zorgen we ervoor dat hondenpoep 
laten liggen niet meer geaccepteerd 
wordt door de buurt?
Waaraan kan de hondenwerkgroep nog 
bijdragen?
Waaraan kan de Stadswacht nog bij
dragen?
Waaraan kan de gemeente nog bijdragen?

Mail uw ideeën naar: 
info@hartvoorhondendierdonk.nl 
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Uitje van peuterspeelzaal Hummeldonk naar 
de Brabantse kluis

Op dinsdagmiddag 19 April was het dan zover. We zijn 
met alle peuters van speelzaal Hummeldonk naar de 
Brabantse kluis in Aarle-Rixtel geweest. Dit uitje is de 

afsluiting van het thema “de boerderij”. Op de peuterspeelzaal  
werken we volgens de VVE methode (Voor- en vroegschoolse 
educatie) Startblokken. We maken een activiteitenplanning 
waarin allerlei activiteiten zijn verwerkt die met een thema 
te maken hebben. Hierbij worden alle ontwikkelingsgebieden 
gestimuleerd. U moet dan denken aan liedjes zingen over 
de boerderij, verhalen bij een grote kijkplaat waarop allerlei 
onderwerpen staan van de boerderij, knutselactiviteiten, maar 
ook een bezoek van een echt boerderijdier zoals het varkentje 
“Hendrik”. De kinderen maken van dichtbij mee hoe een varken 
eruit ziet, beweegt en zelfs eet. Het varkentje vond appeltjes 
heel erg lekker.
Kinderen worden stapsgewijs steeds meer bekend met  het 
thema en breiden hun woordenschat uit.

In de laatste week zijn we naar de Brabantse kluis geweest waar 
heel veel kalfjes en koeien wonen. De zondag voor ons bezoek 
mochten ze voor het eerst, na de winter, weer de wei in. Dit was 
een hele happening voor iedereen en de koeien waren ook erg 
blij. Toen wij op dinsdag 19 april op bezoek kwamen was er Boer 
Geert die ons met open armen ontving en een rondleiding gaf 
door alle stallen waar de koeien verblijven. Op de weilanden 
stonden ter ere van het weidefeest van 17 april nog de grote 
zandberg met glijbaan  en de enorme maïsbak waar je in mocht 
lopen. Dus onze peuters hebben zich die middag goed vermaakt 
en na een verfrissende beker ranja zijn we moe maar voldaan 

allemaal weer naar huis op gegaan. Wij als leidsters konden 
terugblikken op een heel leuke middag en een geslaagd thema, 
waar we  veel van hebben geleerd. 
Ons volgend thema wordt vanaf maandag 23 mei: Water!!    
Dat belooft ook een leuk en leerzaam thema te worden.

          



* Keukens
* Verbouwen
* Dakkapellen
* Timmerwerk
* Badkamers
* Onderhoud

* Cv installaties
* Renovatie
* Tegelwerk
* Dakramen
* Vloeren leggen

* Loodgieterwerk

De veelzijdige vakman voor al uw 
grote en kleine klussen 

Erik Bosma
Eerdedreef 1
5709 SZ  Helmond
Tel: 0492-528894
mobiel: 06-30480492
Email: ebklussenier@hotmail.nl

EB

Profiteer nu van de
zomeraanbieding

               

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

Stevig afvallen? Alleen centimeters verliezen op je 

heupen? Of meer spieren en minder vet? Je komt 

strakker in je vel te zitten met elektrotraining van 

Bailine. Een wetenschappelijk ontwikkelde methode 

uit Scandinavië. Terwijl je ontspannen ligt, worden 

je spieren gericht getraind. We helpen ook met 

persoonlijke voedingsadviezen, beweging en moti-

vatie. Bailine is de snelst groeiende fi guurstudio van 

Nederland. Voor vrouwen, door vrouwen. Volg ons 

programma en wij garanderen succes!

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

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

T. 06 215 626 47                 
www. robjacobstuinaanleg.nl 

 
    

 

ROB JACOBS  TUINAANLEG 

MINIGRAVER VERHUUR
M. VERHOEVEN

Voor spitten van tuinen. 
Uitgraven van vijvers, zwembaden
En diversen grondwerken.
Nu ook minigraver van 70cm breed

Coendersberglaan 63 Helmond
Tel: 06-53382407

Bep en Carla zitten 
aan de thee. Bep klaagt 
over haar echtgenoot: 
‘Toon is een vreselijke 
rokkenjager. Ik ben het 
zo zat!’ 

Waarop Carla zegt: 
‘Dan weet ik wel wat jij 
moet doen. Stuur hem 
een paar weken naar 
Schotland!’

ROKKENJAGER

p g 2  p  1 pd    1   25 5 20 1   2 39
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Juni in het Annatheater
Vrijdag 3 juni: The Tail Collection 

“We willen juist het experimentele van deze 
kunstvorm verkennen”

Na enkele succesvolle voorstellingen eerder dit jaar, treedt het 
gelegenheidsgezelschap “The Tail Collection” op vrijdag 3 juni op 
in het Annatheater te Helmond. Het gezelschap, welke bestaat 
uit theater- en moderne dans professionals, trad al eerder op, 
onder andere in het Bimhuis te Amsterdam. 
Middels improvisatie laten de dansers, samen met enkele 
musici, een eigentijdse dansvorm zien aan het publiek. Aan 
de hand van ‘life’ materiaal en geluidscomposities ontstaat 
een boeiende wisselwerking tussen performers onderling, de 
omgeving en het publiek.
Aanvang: 20.30 uur Entree: € 10,00, CJP/CKV € 7,00

Presentaties Jeugdtheaterschool Annatheater 
op 25 en 26 juni

Vanaf 2006 volgen leerlingen toneellessen bij Jeugdtheater-
school Annatheater. Aan het eind van elk cursusjaar wordt 
een presentatie gegeven waarbij de groepen op verschillende 
manieren uitpakken.

Het programma ziet er als volgt uit:
Op zaterdag 25 juni 19.00 uur en op zondag 26 juni 14.00 uur 
spelen leerlingen het sprookje: “Repelsteeltje” 
Op zaterdag 25 juni 20.30 uur en zondag 26 juni 15.30 uur wordt 
het sprookje “De nieuwe kleren van de keizer’’ en 
“Octave en Zerbinette” gespeeld.  

Entree: € 3,00. Kaartjes kunnen gereserveerd worden op 
reserveren@annatheater.nl of per telefoon (0492-475255). 
Het Annatheater is gelegen aan de Engelseweg ter hoogte van 
het NS-station. Het adres is Floreffestraat 21a, Helmond. Voor 
meer informatie kijk op: www.annatheater.nl.

           



Actie voorwaarden: u was in 2011 géén klant bij Sport Citadel!
  Actie af te sluiten in juni en juli!

vanaf juni, 
inschrijfdatum
is startdatum

Zumba
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Nieuws van de Wijkraad

Uitbreiding speelplekken

Er loopt op dit moment een 
handtekeningenactie om een 
voetbalveld aan de Kromme Geer 

te realiseren. De uitslag van de actie is 
nog niet bekend. Zodra deze binnen 
is kunnen we als Wijkraad de verdere 
mogelijkheden bekijken en eventueel op 
zoek gaan naar financiële middelen. Zodra 
er meer bekend is zullen wij u hiervan op 
de hoogte brengen.

Snelheid in onze wijk
Via zowel de Gazet en onze website 
hebben wij de snelheid binnen onze wijk 
onder de aandacht gebracht.  De oude 
werkgroep 30 km  heeft onlangs ook een 
bijdrage aan de Gazet geleverd. De uitslag 
van de poll op de site, medewijkbewoners 
die gemaild hebben en mensen die wij 
gesproken hebben geven aan dat zij 
de snelheid binnen de wijk op 50km/h 
willen houden. Wij als wijkraad zijn van 
mening dat wij de meerderheid van 

stemmen willen volgen. Derhalve zal de 
snelheid, als het aan ons ligt, binnen de 
wijk 50 km/h blijven.  Wel overwegen wij 
bij diverse speelplekken kleine gerichte 
snelheidsmaatregelen te nemen. Wel 
vragen wij u allen op met name bij 
speelplekken de snelheid te matigen. Dit 
voor ons aller veiligheid en met name die 
van onze kinderen.

Wijkbreed overleg 
Op 21 maart jl hadden wij een wijkbreed 
overleg in Parkzicht . Een aantal medebe
woners hebben de mogelijkheid aange 
grepen om hun punten bespreekbaar te 
maken. Deze punten hebben grotendeels 
betrekking op de groenvoorzieningen bin
nen onze wijk alsmede maaischade die 
ontstaan is bij de rietmaaiwerkzaamhe
den. Deze punten zijn opgenomen door 
de gemeente en zullen worden hersteld 
c.q. er zal naar mogelijkheden gezocht 
worden.
Tevens kwam er de vraag vanuit de 
bewonersgroep om een plattegrond 
van onze wijk. Dit maakt het melden 
van punten voor het meldpunt 140492 
makkelijker. Men kan direct verwijzen 
naar een straat en huisnummer binnen 
onze wijk. De plattegrond is geplaatst in 
deze Gazet, tevens is deze te downloaden 
op onze website www.dierdonk.eu

Tevens heeft u de afgelopen Gazet kunnen 
lezen dat Bruisend Dierdonk dit jaar 
niet doorgaat en dat de Dierdonkdagen 
het moeilijk hebben om jaarlijks weer 
hun vrijwilligers te vinden. Wij als 
Wijkraad lopen ook niet over van leden 
en vrijwilligers. De interesse vanuit de 
wijk is meestal aan de lage kant als er 
vergaderingen zijn. Wat opvalt dat je bij 
activiteiten altijd dezelfde gezichten ziet 
die meewerken om dit soort zaken tot 
een succes te brengen. 

Zeer jammer kunnen we wel stellen, nog 
jammelijker wordt het als deze mensen 
voor zichzelf de balans opmaken en ook 
aan de rustige kant gaan zitten. Net als 
zovelen binnen onze wijk. Dan gaan 
activiteiten namelijk geheel stoppen.
Dus als er een keer uw medewerking 
gevraagd wordt vraag u dan zelf eens 
af wat u kunt betekenen voor deze 
activiteiten en neem contact op met deze 
commissies die zich publiceren in onze 
Gazet
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u 
ons bereiken via www.dierdonk.eu of 
secretariaatwijkraad@dierdonk.eu.
Tot ziens binnen onze wijk
Wijkraad Dierdonk                                                                                                        
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Plattegrond Dierdonk, met straat en huisnummer
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GEYSENDORFFERSTRAAT 29 
5703 GA HELMOND TEL. 0492 - 53 76 93

 

Braaksestraat 1, Helmond

0492-529404

Welkom

in onze geheel

vernieuwde

showroom

           

Jantje zit bij zijn vader op 
schoot in een overvolle stads-
bus. Bij een van de haltes stapt 
een hoogzwangere vrouw in.
‘Ga eens van mijn schoot af,’ 
zegt vader tegen Jantje, en hij 
biedt de vrouw zijn zitplaats 
aan.
‘Dank u wel, meneer.’ zegt ze. 
‘U bent een echte gentleman!’
Later op school vraagt de juf: 
‘Wie weet er wat een echte 
gentleman is?’
Jantje steekt onmiddellijk zijn 
vinger op en zegt: ‘Een echte 
gentleman is een man die een 
vrouw met een kind laat zitten.’

Gentleman

p g             
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Van mooie gordijnen wordt je huis gezellig, warm en fleurig.

Iedereen die de wijk Dierdonk vanuit 
de kant van de Bakelsedijk inrijdt, en 
dat zijn (bijna) alle lezers van dit blad, 

komen langs het bedrijf dat ik deze week 
in beeld wil brengen: Smits en Smits. 
Het bedrijf in interieur en stoffering is 
gevestigd aan de Braaksestraat, vlak 
voor Dierdonk linksaf. Toen ik de afspraak 
maakte vond Lambert Smits, een van de 
eigenaren van dit mooie familiebedrijf, 
dat het wel erg jammer was dat ik op 
vrijdag kwam, op die dag is het atelier 
dicht en dat is het hart van het bedrijf. 
Het kon helaas niet anders, het moest op 
vrijdag.

Familiebedrijf
Smits en Smits bestaat 25 jaar. Dat wil 
zeggen: 25 jaar geleden startte vader Smits 
met zijn twee zonen het bedrijf Smits en 
zonen. De familie Smits is begonnen met 
gordijnstoffen op de markt. De kracht van 
het bedrijf was dat ze een rechtstreekse 
inkoop hadden en een grote voorraad, 
waardoor ze veel tegen een redelijke 
prijs konden leveren. Die voorraad was 
eerst ondergebracht in een vleugel van 
de Bernadettekerk, later heeft vader 
Smits de huidige hal aan de Braaksestraat 
gebouwd. Daarna veranderde het bedrijf 
van naam en van strategie. Het werd 
Smits en Smits woonsfeer. De broers 
Smits namen de zaak van vader over, 
richtten een eigen atelier in en stopten 
met voorraad, voortaan leverde Smits en 
Smits op bestelling. Nog wat later werd 
de zaak wat hij nu is: Smits en Smits 
interieurstoffering. Naast gordijnen 
verkoopt men nu ook vloerbedekking 
en zonwering. Op de vraag wat Smits 
en Smits het meest verkoopt luidt het 
antwoord: ‘Vooral gordijnen, daarna 
zonwering, daarna vloerbedekking en een 
enkel tapijtje’. Na die 25 jaar is het bedrijf 
dus trouw gebleven aan de basis. 

Betere merken
Bij de overname van de zaak door Lambert 
en Harold Smits werd gekozen voor de 
betere merken, waarmee de broers zich 
onderscheiden in de markt. Ook het feit 
dat Smits en Smits een eigen atelier heeft 
is bijzonder. Dit alles draagt bij aan de 
visie van het bedrijf: met aandacht voor 
de klant op basis van goede en eerlijke 
adviezen kwaliteit leveren. De eigen 
confectie is daarbij bijzonder: met groot 
vakvrouwschap worden de gordijnen 
zorgvuldig in eigen atelier vervaardigd. 
Het bedrijf wordt gerund door Lambert 

en Harold Smits, waarbij Harold de 
buitendienst voor zijn rekening neemt en 
Lambert de winkel runt, samen met zijn 
vrouw. Voor het leggen van vloeren werkt 
men met een uitstekende free-lance 
kracht en in het atelier staan twee dames 
die de gordijnen maken. Alle soorten: 
‘gewone’ plooigordijnen, maar ook 
allerlei soorten rol- en optrekgordijnen 
worden hier gemaakt. Zonwering zit ook 
in het pakket, zowel voor binnen als voor 
buiten.

Trends
In de ruime, lichte zaak hangen hon-
derden stalen van gordijnstoffen van 
de betere merken. De trends: grovere, 
robuuste stoffen in grijs- en aardetinten. 
Daarnaast zijn de stoffen met glans in 
opmars en wordt er weer geprobeerd 
bloemdessins aan de man te brengen. 
In dat laatste heeft Lambert niet zo’n 
vertrouwen: ‘Bloemprints worden keer 
op keer geprobeerd, maar dat lukt nooit’. 
Niet zo gek als je bedenkt dat mensen 
gemiddeld eenmaal in de 15 jaar nieuwe 
gordijnen aanschaffen. De collecties wis-
selen gemiddeld eenmaal per jaar, waar-
bij fabrikanten sterk rekening houden met 
wat het best verkocht wordt. Dat bete-
kent dat sommige (delen van) collecties 
lang leverbaar blijven. 

Vakmanschap en liefde
Smits en Smits heeft een hoge kwaliteits-
standaard. ‘Gordijnen moeten mooi han-
gen’, zegt Lambert met overtuiging, en hij 
legt mij in het atelier uit wat daar allemaal 
voor nodig is. Daar, in de nu op vrijdag 
onbemenste ruimte staat een keur aan 
machines om te zorgen dat alle gordijnen 
die hier vandaan komen inder daad 

perfect hangen. En dat hangt samen met 
de kleinste details: hoe en waar mee de 
stoffen gestreken worden bij voor beeld. 
Het personeel wordt door het bedrijf 
zelf opgeleid. Dat is nodig, omdat hier 
anders gewerkt wordt dan bij een groot 
atelier. Daar wordt het hele productie-
proces uit elkaar getrokken en naait  een 
personeelslid de hele tijd dezelfde naad 
of zoom. Hier wordt het hele proces door 
de naaisters gedaan. Dat is belangrijk, 
want zo wordt het product ook hun zaak 
en wordt er veel beter werk afgeleverd 
dan bij grote concurrenten. Alles bij dit 
bedrijf ademt vakmanschap en liefde 
uit voor het product. Waar bestaat die 
fascinatie voor gordijnen uit? Dat is een 
vraag die Lambert zelden gesteld is. Maar 
het antwoord is helder: ‘Je huis wordt er 
gezellig, fleurig en warm van’. 

Eerlijk advies
Omdat een klant maar eens in vele jaren 
gordijnen aanschaft, is de eerste klap 
in het klantcontact een daalder waard. 
Een goed advies, een eerlijk advies is 
heel belangrijk. Dat lijkt mij ingewikkeld 
met zoveel keus. Lambert: ‘Ach, mensen 
weten vaak wel wat ze willen, alleen 
weten ze dat nog niet’. Het is dus de taak 
van de adviseur om naar boven te halen 
wat mensen mooi vinden. ‘Soms lukt dat 
in een gesprek, soms komen mensen 
nog een keer of meerdere keren terug, 
soms gaan we thuis langs met stalen. Het 
is belangrijk dat mensen de juiste keus 
maken, want dan zijn ze tevreden en dat 
is ook goed voor ons’.

Irma van Nieuwenhuijsen

www.smitsensmits.nl

             



Kinderpagina28

Kleurplaat Verbind de punten en kleur daarna de tekening mooi in.
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- Modieuze confectieschoenen
- Orthopedische schoenen
- Hypo-allergeen schoeisel
- Steunzolen en supplementen
- Elastische kousen

Heistraat 87 • 5701 HJ  Helmond • Tel. 0492 - 524 580 • www.martensschoenen.nl

- Modieuze confectieschoenen- Modieuze confectieschoenen

Birkenstock

Naar eigen ontwerp

HENK HUIJSMAN
O P T I E K

Schoolstraat 25
5761 BV  Bakel
Telefoon 0492-343878

Optiek

mode

op z’n

best

Oogmeting

+

Reparaties 

GRATIS

Voor BRILLEN en CONTACTLENZEN
Geopend: dinsdag t/m zaterdag

       

*exclusief materialen

              Dé loodgieter van Dierdonk

Onderhoudscontract op uw CV ketel:
Inclusief éénmaal per jaar compleet 
onderhoud, schoonmaken, bijvullen etc.

 1e storing u betaalt €25 
incl. voorrijdkosten en uurloon.

 2e storing u betaalt NIETS 
wij verhelpen deze storing kostenloos

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

Pater van Vlerkenstraat 4
5706 TT  Helmond

Telefoon 0492 - 55 08 65
info@coolenloodgieter.nl

www.coolenloodgieter.nl

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

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

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

400 m2 winkeloppervlak  70 m2 kleding

Helmen en Schoenen.

Onderdelen & Accessoires  Wielen & banden.

tel: 0492-474371                    Email: info@bikesenservices.nl

               

•  Knippen dame/heer    € 12,50
•  Kind knippen t/m 12jr.    €    8,50
•  Kleuren vanaf (kort haar)   € 18,50
•  Highlights/lowlights  vanaf (kort haar)  €    9,50
•  Föhnen vanaf (kort haar)   € 13,00
•  Watergolven     € 16,50

Voor een afspraak of meer informatie kunt u altijd bellen.

Silke Goossens

0612094052

Uw eigen kapster aan huis!

Mobile Hairstyling
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Vaderdag thuis vieren met pa en de opa’s

Als het vaderdag is mogen Olivier 
en Martijn mama helpen met het 
ontbijt. Vorig jaar hebben ze het 

eten meegenomen naar het ziekenhuis 
omdat papa moest werken. Met deze 
vaderdag is papa thuis dus vieren ze het 
met een ontbijtje op bed.  Martijn staat te 
wachten tot de eieren klaar zijn, mama is 
een blad aan het pakken en Olivier haalt 
uit de koelkast, een klein pakje boter, 
plakjes kaas en een potje jam. Uit de kast 
komen er kleine broodjes en dat wordt 
allemaal op een grote schaal gelegd. 
Want als er een broodje is willen Tess, 
Martijn en Olivier er ook wel één hebben. 

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

“Hm lekker hoor die broodjes. Zijn die 
allemaal voor mij?”, vraagt papa. “Neeee, 
ook voor ons”, zegt Martijn. Papa lacht 
erom en snapt wel dat de kinderen ook 
een broodje willen. Hij smeert een broodje 
voor Tess, die bij mama is gaan zitten. Zij 
snapt nog niet zo goed wat vaderdag of 
moederdag is. Het is voor haar net als 
elke andere dag, maar dan met broodjes 
op bed. Martijn en Olivier krijgen allebei 
een croissant met boter. Als de broodjes 
op zijn zegt mama:”Oké jongens we gaan 
ons nu aankleden. Straks komen opa en 
oma dan kunnen we niet meer in onze 

pyjama lopen”. “Hé, vergeten jullie niet 
iets?”, vraagt papa. Ze kijken papa aan zo 
van ‘wij iets vergeten’. “Nee, wat dan?”, 
vraagt Olivier. “Hebben jullie op school 
niet iets voor mij gemaakt? Het is toch 
vaderdag vandaag?”, vraagt papa. “O 
papa, je mag niet vragen om cadeautjes. 
Dat heb je ons zelf geleerd”, zegt Olivier. 
Papa weet dat Olivier gelijkt heeft. Maar 
ja elke keer krijg je toch een leuk cadeau. 
Terwijl Martijn en Olivier naar hun kamer 
gaan om aan te kleden, kijkt papa naar 
mama, maar die doet net alsof ze het niet 
ziet. Ze denkt bij zichzelf, papa moet maar 
wachten tot hij iets krijgt.
Martijn en Olivier zijn druk op zolder aan 
het spelen als ze even later geroepen 
worden door mama, dat opa en oma 
eraan komen. “Komen jullie iets drinken. 
Opa en oma zijn gekomen”, roept mama. 
Al rennend denderen de jongens naar 
beneden en zeggen opa en oma gedag. 
“Weet je dat papa nog helemaal geen 
cadeau heeft gekregen van de kinderen”, 
zegt mama lachend tegen opa en oma. 
“Is papa niet lief geweest?”, vraagt oma 
aan de jongens. “Jawel, dat wel. Maar 
we hebben het nog niet gegeven omdat 
we thuis met mama ook iets hebben 
gemaakt voor opa”, zegt Martijn. “Mogen 
we het nu gaan halen?”, vraagt Olivier. 
De jongens lopen naar boven en halen 
de cadeautjes.

“Als eerste mag opa zijn cadeau hebben”, 
zegt Martijn. “Voordat we het gaan geven 
wil Olivier je iets vertellen opa”, zegt 
mama. “Opa, we hebben voor u ook een 
cadeau gemaakt” zegt hij terwijl hij ook 
Tess en Martijn aanwijst, “ iets voor u 
alleen”. Opa kijkt naar Olivier en is heel 
benieuwd wat hij zal krijgen. Ze hebben 
een hele grote tekening gemaakt voor opa 
die aan het vissen is, met een echte foto 
van opa. Ze hebben getekend een hele 
grote vijver met visjes erin, opa op een 
stoel die aan het vissen is. Martijn verteld 
er het hele verhaal bij hoe de tekening 
tot stand is gekomen:”Mama heeft ook 
mee geholpen. Zij heeft de vijver gemaakt 
en Tess heeft hem ingekleurd. Olivier en 
ik hebben visjes gemaakt en de planten 
getekend”. Opa is er heel erg blij mee en 
geeft de kinderen een dikke kus. “Ja” zeg 
Olivier, ”U bent onze papa wel niet maar 
wel de papa van mama”. Ze beginnen te 
lachen om de opmerking van Olivier maar 
hij heeft wel gelijk. Dan is het de beurt 

aan papa om zijn cadeautjes te krijgen.

Tess wil graag als eerste haar cadeau 
geven die ze op de peuterspeelzaal 
heeft gemaakt. “Wil je me ook helpen 
met uitpakken?”, vraagt papa. Tess komt 
meteen naar papa toen en samen pakken 
ze het cadeau uit. “Oooh wat heb jij een 
mooi placemat voor papa gemaakt. Zijn 
dat jouw handjes en voetjes?”, vraagt 
papa. “Ja, is mij”, zegt Tess. Dan begint 
Martijn ongeduldig te worden, hij wil nu 
ook heel graag zijn cadeau geven. Het 
leuke is dit jaar wilde niemand zeggen 
wat hij gemaakt heeft voor papa. Zelfs 
mama weet het niet. “Ik heb iets voor 
jou gemaakt wat alleen jij mag hebben 
hoor. Het is voor vaderdag”, zegt Martijn. 
Nu maakt Martijn papa wel heel erg 
nieuwsgierig dus snel pakt hij het cadeau 
uit. Het is een grote steen met allemaal 
tekeningen erop en de tekst erop: ‘je bent 
een kei van een vader. Kus Martijn’. Papa 
vindt dit een heel mooi cadeau en zet het 
op de schoorsteen. ”Zo nu kan iedereen 
zien wat jij voor mij hebt gemaakt” zegt 
papa. 

Nu is Olivier aan de beurt. Hij komt 
aanlopen met een groot ingepakt iets, 
papa moet er eerst goed voor gaan 
zitten zodat hij het uit kan pakken. Als 
het uitgepakt is ziet iedereen meteen wat 
het is. “Oh, Olivier dit is een heel handig 
cadeau. Die ga ik ophangen op kantoor. 
Ik vergeet zo vaak dat ik met iemand een 
afspraak heb. Nu ik deze memohouder 
heb kan ik niks meer vergeten”, zegt papa. 
Na het opruimen van de papiertjes wordt 
er koffie gehaald en drinken met taart 
voor iedereen. Oma helpt mama want 
papa en opa hoeven niets te doen.

Aan het einde van de middag komen 
de andere opa en oma ook nog en 
ook daarvoor hebben de kinderen een 
tekening gemaakt. Opa krijgt een tekening 
van een auto met caravan omdat opa en 
oma vaak op vakantie gaan. ’s Avonds 
blijven ze allemaal bij Olivier thuis eten en 
dat is een gezellige boel aan tafel. Mama 
en de oma’s hebben gekookt en opa’s 
en papa doen ondertussen spelletjes 
met de kinderen. Het is weer een leuke 
vaderdag geweest en gelukkig is papa 
deze vaderdag thuis geweest. In het 
ziekenhuis vorig jaar was ook heel leuk, 
maar als papa thuis is, is het nog leuker!

          



 
Toon van den Elsen Beheer b.v. 

 
BOUWBEDRIJF 

 
Kozijnen-Bouw-Onderhoud 

 
Gespecialiseerd in complete kleine & grote verbouwingen 
met o.a.: 

Metselwerken 
Timmerwerken 
Onderhoudswerken 
Beglazing 
Cascobouw 
Dakbedekking 
Aanbouw/verbouw 
Invalidenaanpassingen 

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

Garantie 
Kwaliteit 
Betaalbaar 

Ook verzorgen wij uw bouwtekening en vergunningaanvraag. 
 

Westerzandweide 6 5709 MR Helmond 
Tel.: 0492-550202 Fax: 0492-548367 

E-mail: bouwbedrijf.kbo@chello.nl 

           

Verf betekent niet alleen kleur, verf betekent vooral 

ook bescherming. Bescherming van uw huis, uw 

meest kostbare bezit. De ene verf is de andere 

niet, er zit veel verschil in kwaliteit en daarmee in 

kleurechtheid, bescherming en duurzaamheid. Ja, 

professionele verf kost in aanschaf meer, maar als de 

betere bescherming en langere levensduur worden 

afgezet tegen de prijs blijkt professionele verf 

uiteindelijk goedkoper. Bovendien hoeft u minder 

vaak te (laten) schilderen en beperkt u de risico’s.

Wij leveren uitsluitend eerste klas verf tegen een 

prima prijs. 

Mier loseweg 86,  5707AP Helmond,  (0 492)  53 50 66

info@dr iessenhelmond.nl ,  w w w.dr iessenhelmond.nl

Sigma Sikkens Wijzonol Farrow & Ball Brander Histor Flexa Flamant

Lyd i a L i g t h a r t
Ve r fa d vise u r  D r i e s se n Ve r f  H e l m o n d

“Slechte kwaliteit van verf ontdek je 
jammer genoeg meestal te laat...”
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Leiding bij Scouting; Leuk, Leuker, Leukst !

In het verenigingsleven draait eigen
lijk alles om vrijwilligers. Zonder 
vrijwilligers geen wijkblad, zonder 

vrijwilligers geen leuke activiteiten in 
de wijk en zonder vrijwilligers ook geen 
scouting Paulus. Een van de belangrijkste 
vrijwilliger taken binnen scouting Paulus 
is (bege)leiding zijn. 

Natuurlijk draait bij Scouting alles om de 
kinderen. Iedere week wordt weer een 
leuk programma verzonnen, een mooie 
tocht uitgezet, of een leuk spel bedacht. 
Kinderen worden op een actieve manier 
bezig gehouden met elkaar en in de 
natuur, en leren omgaan met en respect 
te hebben voor elkaar. De speltakleiding 
heeft hier zijn handen aan vol. Maar dit 
alles is heel erg leuk!
Naast het intensief bezig zijn met de 
kinderen is er voor leiding nog veel meer 
te doen wat scouting nog leuker kan 
maken! Voor de een maken juist deze 
extra dingen het “het leukst” om leiding 
te zijn bij scouting, voor een ander blijven 
dat toch de kinderen zelf die “het leukst” 
zijn.

Jaarlijks leiding weekend 
Zo is er een jaarlijks leiding weekend 
waarin we met alle leiding van scouting 
Paulus een heerlijk weekend weg 
gaan, eens zonder de kinderen, en ons 
vermaken met actieve activiteiten en 
natuurlijk een hoop slap geklets. Een 
onderdeel wat leiding zijn echt leuker 
maakt!

Onze eigen “Bar en Boos” 
Ook heel leuk, de wekelijkse vrijdagavond 
borrel in onze eigen “Bar en Boos”, 
gezellig met elkaar de week doornemen 
en alvast vooruit blikken op het weekend! 
Onder het genot van een lekker glaasje 
fris, wijn of een flesje bier. En natuurlijk 
niet te vergeten de frikadellen van Bart & 
Braad die voorbij komen.

Kerstborrel
Nog leuker is wellicht wel de kerstborrel 
of de eindejaarsborrel, waarbij we onder 
de trouwe gasten van de vrijdagavond 
leuke prijzen verloten.

Of kunnen we u wellicht warm maken 
met een van de vele cursussen die 
te volgen zijn via scouting? EHBO, 
basis vaardigheden en zelfs gericht op 
competenties het is allemaal mogelijk!

Leuk, leuker, leukst
Leiding BBQ, Kerstviering, klusochtenden, 
Trainingen, Scouting Wedstrijden, Koken, 
Sport en Spel, Kinderen, Organisatie, Bar 
en Boos, etc etc etc
Wat is, wat het voor u “het leukst” maakt, 
zijn het de kinderen of leeft u op van leuke 
trainingen? Of krijgt u extra energie van 
een leuk leidingweekend? Bij scouting 
Paulus vind u als vrijwilliger alles om het 
“het leukst” te hebben!
 
www.scoutingpaulus.com 

              



Maandag t/m vrijdag 09.00 - 18.00 uur 

Vrijdag koopavond tot 21.00 uur 

Zaterdag 09.00 - 17.00 uur

Ja, GroenRijk De Biezen is het adres voor al je bloemwerk. Dagelijks verse snijbloemen.

D  Bi n

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

ANGELA HAIRSTYLISTE

Voor dames, heren en kinderen

Ma - Di - Do - Vr geopend

Woensdagavond geopend

*
*
*

AALSHORSTWEIDE 3

5909 SJ  HELMOND

VOOR INFO EN AFSPRAAK:   TEL: 0613505299

          

glas- en schildersbedrijf

Robert Bosmans 
Walenburgweide 25
5709 SN Helmond
Tel. 0492 - 34 18 57 
info@schildersbedrijfbazelmans.nl

Alleen voor particulier werk

Kerkstraat 52      5701 PM      Helmond

M E T  M O O I  D E E N S  D E S I G N
S T I J LV O L  D E  L E N T E  I N

Zwart / Wit 

Fridge Carafe
in nieuwe kleuren nu met

twee gratis glazen

248,- 278,-

Kleur

mooie Tafelgrill NU 199,- met gratis tang

NU 49,-

U n i e k e
v a d e r d a g c a d e a u s

Ketsegangske 9 Helmond
tel. 0492 - 52 75 98

www.robkoenraads.nl

19 juni | Vaderdag
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Hockeyclub Bakel krijgt nieuw semiwaterveld
Hockey is een leuke sport voor 
jongens 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 intussen 
ook en hebben de weg al gevonden 
naar de kleinschalige club in het 
dichtbij gelegen Bakel.

Het huidige hockeyveld van Bakel 
is versleten en afgekeurd. In het 
afgelopen jaar is hard gewerkt aan 

een vervangingsplan. Onlangs is besloten 
om het veld te gaan vervangen door een 
hoogwaardig semiwaterveld. Het veld, 
dat in de zomervakantie in Bakel komt te 
liggen biedt zelfs een kwaliteit, 

die dicht tegen waterveld aan komt. Er 
kunnen zelfs slidings op gemaakt worden 
als het veld nat is. Brandwonden zullen 
tot het verleden behoren.

Met dit superveld zullen de spelers en 
speelsters van Hockeyveld Bakel zich 
nog verder kunnen ontwikkelen in de 
hockeysport en trucjes en technieken 
leren, die op het huidige zandingestrooide 
veld niet mogelijk zijn. Daarnaast biedt het 
semiwaterveld veel meer speelcomfort 
en dat betekent dat ook oudere spelers 
veel minder last zullen krijgen van 
gewrichtsproblemen. Helemaal goed.
Kortom: het is superinteressant om nu te 
gaan hockeyen in Bakel, want dan kun je 
vanaf volgend seizoen ook spelen op de 
nieuwe mat.

Ook zin om te gaan hockeyen? 
Heb je misschien eerder ook al ge
hockeyed? Heb je weer hockeykriebels 
gekregen? Of wil je juist beginnen met 
hockeyen? Dan is het nu tijd om je aan te 
melden bij Hockeyclub Bakel. Dan kunnen 
we daar rekening mee houden bij het 
samenstellen van de teams voor volgend 
seizoen. Er zijn plaatsingsmogelijkheden 
voor nagenoeg alle leeftijden. Voor de 
jongste jeugd (57 jaar) zal er weer een 
aparte opleidingsgroep starten na de 
vakantie. 
Voor meer informatie kun je contact 
opnemen met Astrid v.d. Pol, tel 343784.

Meer informatie over het hockeyen in 
Bakel staat op de website 
www.hockeyclubbakel.nl. 

Tot ziens bij Hockeyclub Bakel

Het Bakelse Heren veteranenteam speelde afgelopen seizoen een verdienstelijke competitie, wist menige tegenstander te verschalken en 
eindigde in het linkerrijtje. Op de foto wordt de druk opgevoerd op het doel van Civicum uit Cuyk, dat met 4-1 het onderspit moest delven.

             



Leeuwenborchweide 5
5709 SB  Helmond
GSM 06-28235720

Alleen voor vakwerk

             

Bij De Zorgboog staan we klaar voor alle generaties. Iedereen, ongeacht welke leeftijd, kan bij ons terecht 
voor een breed pakket aan diensten in zorg, wonen en welzijn. Van zwangerschapsbegeleiding, kraamzorg en 

jeugdgezondheidszorg tot gemaksdiensten, cursussen en verpleging en verzorging. 

U vindt ons in een Zorgboogcentrum bij u in de buurt, in een van onze 
thuiszorgwinkels of we komen bij u aan huis. Zo krijgt u altijd de beste zorg. 

Zorg voor alle generaties!

Vragen over zorg? Bel de zorgcentrale 
0900 - 899 8636 (€ 0,01 per minuut)

 of kijk op www.zorgboog.nl
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Activiteiten Dierdonk 
Kickboxen in Dierdonk!
Vanaf heden wordt er om de week op Woensdagavond een 
kickbox workshop gegeven in de gymzaal van Dierdonk. De 
workshop vindt plaats van 20:00 uur tot 21:30 uur en deelname 
is gratis!
Voor aanmeldingen en meer informatie neem contact op met 
Bart.

Tafeltennissen in Dierdonk!
Dankzij de wijkraad van Dierdonk is er een mogelijkheid om 
twee tafeltennistafels te plaatsen in de wijk Dierdonk. Het 
jongerenwerk is op zoek naar jeugd die mee willen denken over 
de plek deze tafels geplaatst moeten worden.
Dus weet jij een leuke plek of wil je graag een tafeltennistafel 
bij jou in de buurt? Neem dan contact op met Bart.

Contactgegevens:
Gegevens kinder- en jongerenwerkers SWH team Oost,
Rijpelberg en Brouwhuis:
Jongerenwerk: Vragen, aanmelden en/of info? 
Bart, Meta en Jochem, Jongerenwerk SWH Team Oost
Brem tel: 0492-510690 of Tienerhuis tel: 0492-556957
e-mail: 

bart.hoes@swhhelmond.nl -  tel: 06 - 44.127.828
meta.gortemuller@swhhelmond.nl
jochem.zwerus@swhhelmond.nl

website Plein 1:  www.plein1.nl
website Tienerhuis: www.tienerhuis.nl
hyves jongerenwerk: www.jwhelmondoost.hyves.nl 
Kinderwerk: 
Vragen, aanmelden en/of info? Meta Kinderwerk SWH
Brem tel: 0492-510690 of Tienerhuis tel: 0492-556957
e-mail: meta.gortemuller@swhhelmond.nl
hyves kinderwerk: www.kinderwerkrijpelberg.hyves.nl

Lid worden van de wijkvereniging?
Met dit formulier kunt u lid worden van de wijkvereniging.
o Ik wens lid te worden van Wijkvereniging Dierdonk
o Ik wil meedoen als vrijwilliger bij activiteit ...........................................
o Ik mag gebeld worden als er assistentie nodig is

 Familienaam: .........................................................................
 Adres: .........................................................................
 Postcode: ....................................................
 Tel.: 0492 - ....................................................

Gezinssamenstelling

voorletters roepnaam geboortedatum m/v achternaam 

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

Datum:   ............................  Handtekening:  ......................................................
De contributie bedraagt € 13,50,= per gezin resp. € 6,75 voor een alleenwonende per 
jaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. De contributie wordt 
bij aanmelding per 3 maanden berekend naar rato resterende verenigingsjaar. 
Voor de betaling ontvangt u een acceptgiro.       
Opzegging 4 weken voor einde verenigingsjaar.

Inleveradres: ledenadministratie: Zevenstersingel 9    5709PM Helmond
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Programma juni 2011 Filmhuis Helmond
Autumn Gold
Vr. 10 juni 14.00 uur za. 11 juni 19.30 uur ma. 13 juni 21.30 uur 
De Berlijnse documentairemaker Jan Tenhaven volgt vijf 
topsporters op extreem hoge leeftijd, in hun voorbereiding 
voor belangrijke kampioenschappen in Finland. De Oostenrijkse 
kunstenaar Alfred (100) traint voor het onderdeel discuswerpen 
en gaat voor niet minder dan een gouden medaille. Zijn leeftijd 
is geen reden om achter de geraniums te kruipen: “Ik voel me 
helemaal geen honderd.”
Ook de Duitse Ilse (85, kogelstoten), de Zweed Herbert (93, 
honderd meter), de Tsjech Jií (82, hoogspringen) en de Italiaanse 
journaliste Gabre (leeftijd geheim, discuswerpen) laten zich niet 
tegenhouden door hun leeftijd. We volgen de atleten bij hun 
trainingen, hun dagelijkse bezigheden in en rond het huis en 
zien hen presteren tijdens die langverwachte wedstrijd. Autumn 
Gold was één van de publieks favorieten van het afgelopen IDFA 
festival.
Regie: Jan Tenhaven

How I  Ended This Summer
Vr. 10 juni 16.00 uur vr. 10 juni 22.00 uur zo. 12 juni 18.30 uur 
di. 14 juni 19.00 uur
Russisch drama waarin twee mannen werken in een 
wetenschappelijk station op een eiland in het  Noordpool 
gebied. Een geïsoleerd poollandschap waar het nooit donker 
wordt, een Russisch wetenschappelijk station, twee mannen die 
niets met elkaar gemeen hebben en eindeloze uren waarin niets 
gebeurt. De jongere Pavel loopt stage op het station gedurende 
de zomer, de oudere Sergei werkt er al jaren en neemt zijn 
werk, in tegenstelling tot Pavel, heel serieus. De twee bemoeien 
zich nauwelijks met elkaar, totdat Pavel gedwongen wordt 
Sergei te confronteren met slecht nieuws en hun monotone 
bestaan verandert in een existentiële nachtmerrie. Deze 
cinematografisch prachtige film won o.a. de prijs voor beste 
film op de IFF’s van Londen en Chicago.
Regie:  Aleksei Popogrebsky

Somewhere
Do. 16 juni 20.00 uur vr. 17 juni 14.00 uur vr. 17 juni 21.30 uur 
za. 18 juni 19.30 uur zo. 19 juni 20.45 uur di. 21 juni 19.15 uur  
Drama van Sofia Coppola ( The Virgin Suicides, Marie Antoinette, 
Lost in Translation) waarin de egocentrische acteur Johnny 
Marco verrast wordt door het plotselinge bezoek van zijn 
elfjarige dochter.
De aan lager wal geraakte acteur Johnny Marco gaat feestend 
door het leven en doet zich tegoed aan drank, drugs, mooie 
vrouwen en snelle auto’s. Hij woont in het chique Chateau 
Marmont Hotel in Hollywood. Als zijn emotioneel verwaarloosde 
dochter Cleo uit zijn mislukte huwelijk, bij hem op de stoep 
staat, wordt Johnny gedwongen om over zijn leven na te denken 
en de grip op zijn leven terug te krijgen. Sofia Coppola won de 
Gouden Leeuw voor beste film op het filmfestival van Venetië.
Regie: Sofia Coppola

The King’s Speech
Vr. 16 juni 16.15 uur zo. 18 juni 18.30 uur ma. 19 juni 21.30 uur 
Engels historisch drama met Colin Firth als de stotterende koning 
George VI die een logopedist inschakelt om van zijn probleem 

af te komen en het land te leiden
Direct na het overlijden van zijn vader en het oneervolle aftreden 
van zijn broer Edward, wordt Bertie, die al zijn hele leven een 
ernstig stotterprobleem heeft, gekroond tot Koning George VI 
van Engeland. Zijn land staat op dat moment aan de vooravond 
van een oorlog, en het volk vraagt wanhopig om een leider 
in deze bange tijden. Zijn vrouw Elizabeth  besluit contact te 
zoeken met de excentrieke logopedist Lionel Logue om George 
te helpen zijn spraak te verbeteren. Ondanks een wat moeilijke 
start lijkt Lionel’s onorthodoxe methode zijn vruchten af te 
werpen: de Koning ontwikkelt niet alleen het vertrouwen in 
zijn stem om het volk toe te spreken, ook ontstaat er een hechte 
vriendschap tussen George en Lionel.
Regie: Tom Hooper

The Fighter
Vr. 17 juni 19.15 uur za. 18 juni 21.45 uur ma. 20 juni 19.15 uur 
di. 21 juni 14.00 uur di. 21 juni 21.30 uur 
Drama gebaseerd op het leven van de Amerikaanse bokser 
“Irish” Micky Ward.
Na de teloorgang van zijn bokscarrière stort Dicky Eklund 
zich in een leven van drugs en belandt voor vijftien jaar in 
de gevangenis. Ondertussen is zijn halfbroer Micky Ward 
vastberaden om bokskampioen te worden, maar die droom lijkt 
in duigen te vallen na een gevecht met een bijna fatale afloop. 
Na jarenlang geen contact te hebben gehad, komen de levens 
van de halfbroers weer samen als Dicky na zijn vrijlating Micky 
gaat trainen voor het gevecht van zijn leven om wereldkampioen 
te worden. Maar het kampioenschap is niet het enige waar de 
broers voor vechten. Zullen de familiebanden weer hersteld 
worden?
Regie: David O. Russell

Son of Babylon
Do. 23 juni 21.40 uur za. 25 juni 19.30 uur zo. 26 juni 18.30 uur 
ma. 27 juni 20.45 uur di. 28 juni 14.00 di. 28 juni 21.30 uur
Roadmovie waarin een Iraakse jongen  samen met zijn oma op 
zoek gaat naar zijn vader die nooit is teruggekeerd uit de Eerste 
Golfoorlog. Noord-Irak, 2003. Twee weken na de val van Saddam 
Hussein. De 12-jarige jongen Ahmed volgt met tegenzin zijn 
grootmoeder op reis naar het Zuiden. Nadat ze gehoord heeft 
dat daar krijgsgevangenen zijn aangetroffen, is ze vastbesloten 

The Fighter
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te weten te komen wat er met haar zoon, Ahmed’s vader, is 
gebeurd. Sinds de Golfoorlog staat hij als vermist opgegeven.Op 
de lange tocht, van de Koerdische bergen tot aan de woestijn 
van Babylon, ontmoeten ze vreemden en gelijkgestemden, met 
allemaal hetzelfde reisdoel. Son of Babylon won in Berlijn de 
Amnesty International filmprijs.
Regie: Mohamed Al-Daradji

Sound of Noice
Do. 23 juni 19.30 uur za. 25 juni 21.30 uur zo. 26 juni 16.15 uur 
zo. 26 juni 20.30 uur di. 28 juni 19.15 uur    
Zweedse absurdistische muzikale komedie over politie-
inspecteur Amadeus Warnebring, die jacht maakt op een 
groepje ‘muziekterroristen’ dat de stad teistert
In Sound of Noise, besluiten drummers, onder leiding van de 
rebelse Sanne, een muzikale guerrila in hun stad uit te voeren. 
Hun masterplan: ‘Music for One City and Six Drummers’ omvat 
4 plekken in de stad waar ze hun ritmisch aanvallen zullen gaan 
uitvoeren.Een ziekenhuis, bankgebouw, concertgebouw en een 
elektriciteitscentrale zijn achtereenvolgens het doelwit.
Wanneer de a-muzikale politie-inspecteur Amadeus Warnebring 
lucht krijgt van de zaak en opent hij de jacht op deze 
‘muziekterroristen’.
Regie: Ola Simonsson, Johannes Stjärne Nilsson

Mine Vaganti 
Za. 2 juli 19.15 uur zo. 3 juli 15.00 uur zo. 3 juli 20.45 ma. 4 juli 
20.00 uur di. 5 juli 21.30 uur 
Tomasso Cantone is de jongste telg van een grote, traditionele 
familie van pastamakers in Puglia, in het zuiden van Italië. Hij 
leidt een comfortabel leventje in Rome, heeft de ambitie om 
schrijver te worden en woont samen met zijn vriend Marco 
- een leven waar zijn conservatieve familie niet van op de 
hoogte is. Als zijn vader hem vraagt om terug te keren naar 
Lecce om er mee te werken in het pastabedrijf, besluit Tomasso, 
die daar helemaal geen zin in heeft, om uit te komen voor zijn 
homoseksualiteit. Hij hoopt dat hij op die manier aan zijn 
verplichtingen kan ontkomen. Maar tijdens het familiediner 
worden zijn plannen gedwarsboomd door zijn broer Antonio.
Regie: Ferzan Ozpetek

Nevet Let Me Go
Do. 30 juni 20.00 uur vr. 1 juli 14.00 uur za. 2 juli 21.35 uur zo. 3 

juli 18.30 uur di. 5 juli 14.00 uur di. 5 juli 19.15 uur 
Drama met science-fiction elementen naar het gelijknamige 
boek van Kazuo Ishiguro (Remains of the Day).
Kathy, Tommy en Ruth brengen hun jeugd door in Hailsham, een 
ogenschijnlijk idyllische Engelse kostschool, zonder contact te 
hebben met of enig idee te hebben van de wereld daarbuiten. 
Ze ontdekken het duistere en vreselijke geheim over de reden 
van hun bestaan en hun toekomst. 
Wanneer ze de beschermde omgeving van de school achter 
zich laten, worden ze niet alleen geconfronteerd met diepe 
gevoelens van liefde, jaloezie en verraad, maar ook met hun 
daadwerkelijke en onverbiddelijke lot.
Regie: Mark Romanek

Omdat wij mooi waren met voorfilm On the 
water (zie website)
Zo. 26 juni 15.00 uur (met inleiding om 14.15 uur) ma. 27 juni 
19.30 uur di. 28 juni 16.00 uur

CURSUS FILMKIJKEN in Filmhuis Helmond 
3 lezingen en 3 filmvertoningen
Zo. 5 juni, zo. 12 juni, zo. 19 juni. 
Aanvang lezing 14.30 uur aansluitend film, 
de lezingen duren ongeveer drie kwartier.
Zo.  5 juni, lezing Cameravoering (Jan Salden) 
 film Red Road
Zo. 12 juni, lezing Sound design (Kevin Toma)
 film The Fall
Zo. 19 juni lezing Acteren (Ulrike Söbbeke)
 film The Road  to Guantánamo

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

Never let me go

Son of Babylon

         



•  Puincontainers 
•  Afvalcontainers 
•  Zandcontainers 
•  Opslagcontainers 
•  Inboedelcontainers 

 Levering van alle soorten zand, 
grond en grind. 
Alle grondwerken en transport 
voor bedrijf en particulier. 

Vestigingen in: 
Helmond – Someren – Aarle-Rixtel – Eindhoven 
Fax: 0492 – 51 65 95 
www.vanbreecontainers.nl

0492 - 51 78 61 Ook voor particulieren!

Y

ZwangerFit®

NIEUW!

NVFB-ZwangerFit®
De beste voorbereiding voor de zwangere
vrouw, haar baby en partner.

Actieve lessen • Theorielessen • Vanaf de 16e week
preventieve training voor bekken- en bekkenbodem

Leuk, leerzaam en veilig

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

 Training Voorlichting

FIETS REPARATIES
Alle reparaties aan uw fiets vakkundig 
uitgevoerd, maak een afspraak:
 0492 - 55 94 28 / 06 - 481 91 606 
Edwin Raats
Damhertlaan 27
Helmond - Brouwhuis

Haal en breng service voor 
Dierdonk!

Schilder
s/klusbe

drijf

Mobiel:

                 Jos Verleisdonk
              Valeriaanbeek 16
           5709 PW Helmond
           Tel:   0492-518743
      06.21800249


            

Change Wellness & Lifestyle
Voor inspanning & ontspanning

 Afslanken
 Voedingsadvies
 Figuurcorrectie
 Circuittraining
 Diverse massages
 Lichaams pakkingen
 Arrangementen
 Uw eigen privé sauna
 Kadobonnen
 Gezichtsbehandelingen
 Kuren

Voor meer informatie kijk op: 
www.eengoedfiguur.nl of bel  0492-468787
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Muggenzifterij
Er is ooit een tijd geweest waarin mensen gewoon 
met elkaar konden samenleven zonder dat er allerlei 
wetten en regels nodig waren om dit gestroomlijnd 
te laten verlopen. In de loop der eeuwen nam de 
bevolking dermate toe, dat regulering en wetgeving 
noodzakelijk werd om ieder die vrijheid en die 
grenzen te geven waarbinnen voor allen een prettig 
leven was te leiden.

Er zijn echter ook figuren die hun levensinvulling 
denken te hebben gevonden in het regulerend blijven 
optreden: regels om de regels, wetten om de wetten. 
De hedendaagse farizeeërs. Het liefst maken zij 
regels met daarop uitzonderingen, waar ook weer 
regeltjes van gemaakt kunnen worden. Zij scheppen 
er een duivels genoegen in mensen naar hun pijpen te 
laten dansen onder het mom van: wij weten wat voor 
jullie het beste is. Wij controleren ieders gangen op 
zoek naar overtredingen van de door ons gemaakte 
regels. En lukt het niet meer met de mensen, dan 
richten wij ons toch gewoon op de dierenwereld?

Is dit een geintje? Stopt het controleren niet meer 
bij de mensen, maar moeten ook de dieren eraan 
geloven? Jazeker! Want een aantal jaren geleden is 
de EMCA opgericht: de European Mosquito Control 
Association, fraai in het Nederlands vertaald als de 
Europese Muggen-Controle Associatie. Niet gelogen, 
echt waar! Dit groepje machtswellustelingen heeft 
haar hoofdkwartier in Straatsburg. Internationaal 
georiënteerd als zij zijn, organiseren zij in september 
a.s. alweer hun zesde EMCA Workshop in Boedapest.

 Zij gaan dus muggen controleren. Welja, je moet 
maar durven tegen die kleine beestjes. Met een wijde 
boog om leeuwen, tijgers, panters, zware criminelen, 
belastingfraudeurs, mensensmokkelaars en andere 
regels aan hun laars lappende en dus met hun grote 
poten door de porseleinkast denderende olifanten 
heen, en braaf met een meppertje achter de muggen 
aan. Waarom? Omdat hogere temperaturen deze 
insecten uit Azië en Afrika naar Europa brengen. En 
daar konden wij wel eens last van krijgen. Wat te 
denken bijvoorbeeld van de Aziatische tijgermug (zo, 
toch iets met tijgers?!) die met zijn gestreepte poten 
nu al een plaag schijnt te zijn in Rome. De satéstokjes 
die ooit uit Azië kwamen, zijn speldenprikken 
vergeleken bij wat de tijgermug bij ons kan 
veroorzaken: de dodelijke ziekte knokkelkoorts. Dus, 
zo denkt de EMCA, wij maken wel regels waarin staat 
dat muggen geen vrije toegang hebben tot Europa. 
Het naleven van de regels voor een wat menselijker 
maatschappij levert, mede door de ingewikkeldheid 
ervan, nogal wat problemen op, dan eerst maar eens 
proberen met de muggen. Bovendien hebben we nog 
altijd het meppertje achter de hand, zo denken zij.

Kijk, dat noem ik nou nog eens van een mug een olifant 
maken, en dan zeggen dat ze alles zo goed geregeld 
hebben. Zou dat meppertje ook niet een stok achter 
de deur kunnen zijn van de schatkamer aan regels die 
er bestaat voor een mensvriendelijker samenleving? 
Of is er dan sprake van een contradictio in terminis?

Dorus van Wegen

Wrikken en Wegen

           



OplOssing
van 

DOODles
spelletjes
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Geeft u binnenkort
een feestje?
Kom naar de winkel en informeer naar de
mogelijkheden voor warme en koude
buffetten. Graag bespreken we uw wensen
voor een geslaagd feest.

Ook het barbecue-seizoen gaat weer beginnen.
Wij hebben een uitgebreid assortiment
barbecuevlees zodat u naar eigen wens uw
barbecue kunt samenstellen.

Kijk ook eens op onze website: 
www.romonesco.com

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

 

 FEEST(JE) TE VIEREN !!!! 
 

DAN BENT U BIJ EN  AAN ‘T GOEDE ADRES  
 
VAN TENT   TOT EN MET COMMUNIE-FEEST  
VAN STAANTAFEL  TOT EN MET FAMILIE-FEEST 
VAN PALMBOOM  TOT EN MET THEMA-FEEST 
VAN WIJNGLAS  TOT EN MET BUURT-BARBEQUE 
VAN KOFFIEKAN  TOT EN MET  ABRAHAM,SARAH,OOIEVAAR 
VAN LUCHTKUSSEN TOT EN MET  STRAATFEEST 
VAN SOEPKETEL  TOT EN MET  COMPLETE CATERING, etc.etc. 
  

WWW.APPLAUSE-PRODUCTIONS.NL 
 

WWW.FEESTWAREN.NL 
   
APPLAUSE PRODUCTIONS    TEL.  0492 – 55 65 31 
ARCENLAAN 22      FAX.  0492 – 55 64 93  
5709 RA HELMOND-DIERDONK   GSM  06–13428098/06–10549215 
www.applause-productions.nl    info@applause-productions.nl 
www.feestwaren.nl        jeannet@feestwaren.nl 
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Zomaar een dagje in Dierenkliniek “Brouwhuis”

Punky: de kat met geluid uit 
zijn oor

Het is weer tijd voor een bizar, 
maar waargebeurd verhaal. Twee 
weken geleden werd Punky, een 

kater van 7 maanden, bij Dierenkliniek 
“Brouwhuis” binnen gebracht. De dame 
had Punky voor de deur gevonden en 
deze kater wilde niet meer weg. Hij bleek 
een hele lieve kat te zijn. Maar er was 
een ding, zei de vindster: “Er komt een 
piepgeluid uit zijn linker oor.”

Vol ongeloof luisterde ik aan Punky’s 
linkeroor. En inderdaad, het klonk als een 
hoge piep die je normaal hoort op de dag 
na een concert. Bij Punky’s rechter oor 
was het stil. Punky zelf leek er maar weinig 
last van te hebben. Bij mijn onderzoek 
kon ik geen oorzaak vinden voor het 
piepgeluid. De linker gehoorgang was 
tot aan het trommelvlies leeg en schoon. 
De schedel voelde normaal aan en er 
was ook geen aanwijzing dat Punky iets 
was overkomen tijdens zijn zwerftocht. 
Gelukkig had Punky wel een chip, tussen 
zijn schouderbladen, dus ook niet in de 
buurt van zijn oor. Met één telefoontje 
kwamen we in contact met Punky’s 
eigenaar. Uit het gesprek met de eigenaar 
van Punky bleek dat hij de pieptoon zelf 
nooit gehoord had. Mijn interesse was 
gewekt. Een onverklaarbaar geluid dat uit 
een oor komt. Het eerste wat ik deed was 
röntgenfoto’s maken. Ik wilde zien of er 
iets afwijkends was aan Punky’s schedel. 
Maar op de röntgenfoto’s bleek niets geks 
te zien. Hier moest iets vreemds aan de 
hand zijn.

Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht
Als eerste belde ik met de Faculteit 
Diergeneeskunde in Utrecht. De eerste 
die ik het verhaal uitlegde begon te 
lachen maar hij zou de vraag direct 

voorleggen aan een van de specialisten. 
Deze specialist bleek er wel eens iets over 
gehoord te hebben, maar ik kon beter de 
dierenartsspecialist KNO bellen. Daar 
kwamen we echter ook niet verder mee. 
Een oor dat een geluid produceert was 
niet iets waar deze specialist eerder van 
gehoord had. 
Niet afgeschrikt door deze eerste tegen
slag bedacht ik me om het in de humane 
geneeskunde te gaan proberen. Ik belde 
met het Elkerliek in Helmond met de vraag 
of dit iets was wat bij mensen voorkwam. 
De assistente had er nog niet eerder van 
gehoord. De meeste mensen kwamen 
bij hun met de klacht “oorsuizen”. Maar 
dat was dan een geluid dat die persoon 
alleen zelf hoorde en de omgeving niet. 
Dus of het bij de mens voorkwam dat ook 
anderen dit oorsuizen konden horen, dat 
wist ze niet.

Audiologisch Centrum Twente
Via mijn zoektocht op internet kwam ik 
op de website van de KNOVereniging 
terecht. Iemand uit het bestuur van deze 
vereniging zou mij toch wel meer moeten 
kunnen vertellen? Uiteindelijk kwam ik uit 
bij de KNO afdeling van het ziekenhuis in 
Hengelo. die verwees me door naar het 
Audiologisch Centrum Twente. Daar bleek 
dat een van de audiologen mij kon helpen. 
Hij wist dat deze aandoening ook bij de 
mens voorkwam. Hij noemde het een 
“objectieve tinnitus”, waarbij “tinnitus” 
staat voor oorsuizen. Het “objectieve” 
zou betekenen dat dit oorsuizen aan de 
buitenzijde hoorbaar was. In zijn carrière 
was deze audioloog het één keer tegen 
gekomen bij een patiënte. Deze patiënt 
had er zelf geen last van. Mensen in haar 
omgeving echter wel. Er bleek helaas 
geen behandeling te bestaan, dus de 
klacht kon niet verholpen worden.
Met het zoeken naar artikelen over deze 
“objectieve tinnitus” kwam ik er achter 
dat deze aandoening ook wel “spontane 
otoacoustische emissie” genoemd wordt 
en voorkomt bij de mens, hond, rat, cavia 
en chinchilla. Bij de meeste dieren werd 
deze beschadiging veroorzaakt door 
harde geluiden. Alleen bij mens en hond 
kwam deze aandoening ook spontaan 
voor. Het ging dus om een bijzonder 
zeldzame aandoening. Waar de oorzaak 
precies lag was nog niet duidelijk. 
Inmiddels was de eigenaar van Punky 
op de kliniek geweest en had Punky 

mee genomen naar huis. We had den 
afge sproken dat wij Punky een week later 
zouden gaan castreren. Dan konden we 
die dag ook meer onderzoek doen aan 
Punky’s oren.

Audiologisch Centrum in Eindhoven 
Vorige week kwam Punky dus weer terug 
voor zijn castratie en meer onderzoek 
aan zijn oor. Ik had contact opgenomen 
met het Audiologisch Centrum in Eind
hoven en 2 medewerkers waren die dag 
ook op de kliniek aanwezig. Zij brach ten 
professionele opname en meet appa
ratuur mee naar de kliniek, zodat we het 
geluid in Punky’s linker oor konden meten. 
De pieptoon uit Punky’s linker oor bleek 
een sterkte te hebben van 40 decibel, 
vergelijkbaar met iemand die fluistert op 
enkele meters afstand. De frequentie van 
het geluid was ong. 6000 Hertz. Ook het 
rechteroor gemeten. Tot onze stomme 
verbazing bleek Punky’s rechter oor nu 
ook een pieptoon te produceren, even 
hard als in het linker oor, frequentie iets 
lager, 5000 Hertz. Een voor ons goed te 
horen verschil. Met de medewerkers 
van het Audiologisch Centrum sprak ik 
af om in de nabije toekomst aanvullende 
onderzoeken te doen bij Punky. Misschien 
konden we zo meer te weten komen 
over de pieptonen uit Punky’s oren. 
Een wetenschappelijk artikel over deze 
bijzondere aandoening zou een goede 
beloning zijn voor onze inspanningen. 
En Punky? Die werd na alle onderzoeken 
gecastreerd en maakte zich maar om een 
ding druk, waar zijn voer bleef, want hij 
mocht de hele dag al niet eten vanwege 
zijn castratie.
Beluister de geluiden die uit Punky’s 
oor komen op onze website www.
dierenkliniek.com en klik verder naar de 
Belevenissen in het menu Algemeen.

Wilt u méér weten over dierenkliniek 
“Brouwhuis” www.dierenkliniek.com
Stijn Peters, dierenarts
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Nieuwsbrief van de politie

De temperaturen zijn alweer een 
tijdje zeer aangenaam en dat is 
natuurlijk hartstikke lekker. Terrasje 
pikken, de barbecue aan en lekker 
naar buiten. Geniet ervan zouden 
we zeggen, maar houd wel rekening 
met elkaar! 

Geluidsoverlast… 

Het is weer lente. Mooi en warm 
weer met lange, zwoele avonden. 
De meeste mensen brengen weer 

veel tijd buitenshuis door. In de tuin of op 
het balkon wordt menig feestje, barbecue 
of gewoon een leuke en gezellige avond 
gehouden. Vooral ’s avonds gaan de 
ramen open voor wat verkoeling. Allemaal 
niks mis mee, tenzij….. 

…voor velen een bron van 
ergernis!

Mensen produceren veel geluid. We 
praten, maken of luisteren naar muziek en 
kijken TV. Zo lang dit binnen gebeurt, de 
volumeknop op een normale stand staat 
en niet alle ramen wagenwijd open staan, 
is er niets aan de hand. Zomers, en vooral 
met het mooie weer dat we nu hebben, 
ligt dat echter iets anders. Geluid draagt 
buiten veel verder dan we beseffen. Een 
gesprek in de tuin en geluid in de kamer 
terwijl de ramen open staan, kunnen voor 
omwonenden snel storend zijn. Vooral als 
het al wat later op de avond is.

Elk jaar weer komen er bij de politie 
klachten binnen over geluidsoverlast. Dit 
jaar was het in Helmond Oost al weer een 
keer raak op de Hertenlaan (19 maart) 
en op de Berkenheuveldreef (27 maart). 
Vaak blijkt dan dat veroorzakers, zoals in 
beide voorgaande gevallen, dit onbewust 
doen. Men heeft niet in de gaten dat 
men voor overlast zorgt. Mensen die 
ons bellen adviseren we om in eerste 
instantie zelf contact op te nemen met 
de overlastveroorzakers. Bijna altijd lost 
het probleem zich dan op. Slechts zelden, 
en dan hebben we het vaak ook over 
extreme overlast, moeten wij ingrijpen. 

In beslag nemen
De politie treedt dan altijd op dezelfde 
manier op. Eerst moet een agent de 
overlast zelf constateren, dan volgt een 
waarschuwing aan diegenen die de 
overlast veroorzaken. Dat gebeurd met 
een standaardbrief. Als de geluidshinder 
dan nog niet stopt zal de politie proces-
verbaal opmaken en de geluidsapparatuur 
in beslag nemen. Natuurlijk gunnen we 
iedereen een gezellig feestje. Als u zich 
bewust bent dat u wel eens overlast 
kunt veroorzaken, zijn problemen vaak 
te voorkomen. Probeer rekening met 
elkaar te houden zodat de hinder tot 
een minimum gereduceerd wordt. Laat 
een feestje een feestje blijven en geen 
overlast worden voor een ander.

Dierdonk

Op 13 april vond een mishandeling 
plaats op het Dierdonkpark. Daar 
werd een 16-jarig meisje door 

een ander meisje geslagen, geschopt en 
aan haar haren getrokken. Ook werd ze 
van een trap af gegooid. De politie heeft 
de zaak momenteel in onderzoek.

Een bijzonderheid: op 7 april gingen we 
na een melding van afgestoken vuurwerk 
aan bij een woning. Daar bleek de 
51-jarige bewoner inderdaad vuurwerk 
afgestoken te hebben voor de verjaardag 
van zijn vrouw. Nou is zoiets uiteraard een 
felicitatie waard, maar voor het afsteken 
van vuurwerk bestaan strikte regels. 
Meer daarover vindt u hier: www.halt.
nl/vuurwerk. We doen er alles aan om 
jongeren bewust te maken van de risico’s 
en regels, laten we dan in ieder geval als 
volwassenen het goede voorbeeld geven! 

Tot slot nog even aandacht voor een 
winkeldiefstal in een supermarkt aan het 
Dierdonkpark. Op zich een klein vergrijp, 
maar opvallend is dat er in korte tijd 
diverse meldingen van winkeldiefstal 
zijn geweest. Ook voor dit soort ‘kleine 
vergrijpen’ geldt dat u altijd aangifte moet 
doen bij de politie. Als wij zoals nu een 
trend signaleren kunnen we besluiten om 
daar extra aandacht aan te besteden. Ook 
voor winkeldiefstal geldt: bent u getuige, 
meldt het dan bij ons. Tot de volgende 
nieuwsbrief!  Ad Berkers, 
 afdelingschef Politie Helmond Oost
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Parochie H. Lambertus
Vieringen met Hemelvaart en Pinksteren

Hemelvaartsdag donderdag 2 juni: 
Jozefkerk  9.30 uur
Pauluskerk  10.00 uur
Edith Steinkerk  11.00 uur.
Lambertuskerk  11.00 uur.
Brouwhuis: geen viering

Pinksteren 
Eerste Pinksterdag 11 juni : Vieringen als op zondag.
Tweede Pinksterdag 12 juni: Er is alleen één centrale viering in 
de Jozefkerk (Tolpost) om 9.30 uur.  In de andere kerken is geen 
viering op Tweede Pinksterdag.

Met Pinksteren vieren we de uitstorting van de Heilige Geest 
over de apostelen, zeven weken na Pasen. Het is de geboorte 
van de Kerk. 

De naam Pinksteren komt van het Griekse ‘pèntèkostè’, dat 
‘vijftigste’ betekent. Het is de laatste dag van de vijftigdaagse 
Paastijd, die aanvangt op Paaszondag. De Heilige Geest is God 
zelf in Zijn werkzame kracht en is de goddelijke liefdesband 
tussen God de Vader en Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon. 
Ook nu, in de wereld van vandaag, wil de heilige Geest ons 
bezielen, activeren. De Geest zet mensen in beweging, net zoals 
takken door de wind bewogen worden. De wind zie je echter 
niet: die voel en ervaar je.
Dat de Geest van God ons mag bezielen, mag inspireren, bij alles 
wat we doen. Door Zijn Geest is God zélf ons nabij.

Doopsel in de Lambertusparochie

Het doopsel wordt in de nieuwe Lambertusparochie uitsluitend 
met meerdere gezinnen samen toegediend (max. 3). Iedere 
parochiaan is echter wel volledig vrij in de keuze voor de kerk 
waar men het kind wil laten dopen, dat wil zeggen: wij dopen in 

de Jozefkerk, de Pauluskerk, en de Edith 
Stein (Rijpelberg) 

H. Jozef: 4e  zondag van de maand, om 
11.00 uur, 
2e zondag van de maand om 12.15 uur. 
(na 1 juli)
H. Paulus: 2e en 4e zondag van de maand, 
om 11.00 uur.
H. Edith Stein: 4e zondag van de maand, 
om 12.15 uur. (na 1 juli)

Behalve in uitzonderlijke gevallen, wor
den alleen kinderen gedoopt die in de 
Lambertusparochie wonen. 

Aanmelding: 
via het centraal parochiekantoor, of voor 
doopsels in de Pauluskerk ook via het 
parochiekantoor Helmond-Noord, 
contactgegevens: 
zie elders op deze pagina.

Parochie H.Lambertus:
H. Jozef, Tolpost zaterdag 18.30 zondag 9.30
H. Lambertus, Kerkstraat (Centrum)  zondag 11.00
H. Paulus, Paulus Potterlaan (Noord)  zondag 10.00
H. Edith Stein, Weg door de Rijpel (Rijpelberg) zondag 11.00
O.L.V. Middelares, Peeleik (Brouwhuis)  zondag 9.30
De Schabbert, Nachtegaallaan   zaterdag 18.00
Weekdagen: Jozefkerk.   ma, wo, vr 19.00 en di, do 9.00

Pastoraal team: 
pastoor drs. E.C. Seidel 477255 pastoorseidel@live.nl 
pater S. Benjamin 511341 simonbenja@yahoo.com 
diaken drs. P.C.G. de Vries 476345 diaken@heiligelambertus.nl 
diaken H.W. Dings 522019  

Bereikbaarheid:
Centraal parochiekantoor: Tolpost 1, 5701 HE Helmond. 

(ingang onder de kerktoren Jozefkerk)  
( 0492 – 522109 (werkdagen 9.3012.30)

Wijkkantoor HelmondNoord: Pauluskerk: Paulus Potterlaan 2, 
5702 CW Helmond. ( 0492  529654 (dinsdag 1012 u.)

Pastorie: Bakelsedijk 1, 5701 HA Helmond. ( 0492  477255

Email: parochie@heiligelambertus.nl. 
Website: www.heiligelambertus.nl 
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Protestantse Gemeente Helmond

De Bethlehemkerk vindt u aan de 
Sperwerstraat 2 te Helmond. Daar 
is ook ‘t Trefpunt en de jeugdsoos. 

Ook het kerkelijke bureau is hier gevestigd. 
Het telefoonnummer is 539470. Elke 
zondag om 10.00 uur heeft u gelegenheid 
om in de kerk andere gemeenteleden te 
ontmoeten. Voor kinderen van 0 – 4 jaar 
is er een oppasdienst, terwijl er voor de 
basisschoolleeftijd een kindernevendienst 
is. 

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

• Ds. Leo Oosterom, wijkpredikant
Lavendelheide 14
( 513076

• Annemarie de Geus
Leeuwenborchweide 81
( 510804

• Derk Aalbers, ouderling
Vliehorstweide 10
( 516935

• Joke van der Vange
Arcenlaan 10
( 559372

• Cathy Erbrink
Berkenheuveldreef 5
( 558281

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

Requiem
In vier druk bezochte bijeenkomsten 
hebben we ons als Protestanten 
overgegeven aan een van die liturgische 
verworvenheden van onze Rooms 
Katholieke broeders en zusters: het 
requiem, de dodenmis. Samen luisterden 
we naar opnamen van de requiems van 
Mozart, Fauré, Brahms en Verdi. We 
lieten ons inspireren door hoe deze 
componisten de oude traditie van de 
dodenmis naar hun hand zetten en 
geladen met nieuwe betekenis aan 
ons doorgaven. We beluisterden hoe 
de dreiging van de dood doorklonk, 
maar ook het klemmende beroep op 
Gods goedheid, en het vertrouwen op 
zijn laatste woord van genade. Soms 
beluisterden we de hemel, die zich al aan 
deze kant van de grens liet kennen. We 
werden er stil van.

Van de kindernevendienst
Het is al even geleden dat wij de Aktie 
schoenendoos hebben gehouden. Wij 
hebben maar liefst 40 schoenendozen 
kunnen inpakken met allerlei spullen die 
door u / jullie zijn ingeleverd.
Heel hartelijk bedankt, maar ook namens 
al die kinderen die deze schoenendozen 
hebben ontvangen.

Ramen en deuren in Ghana
De tuin rond onze kerk is flink aangepakt. 
Zelfs het hele gebouw heeft een andere 
uitstraling gekregen. Zo hard wordt er ook 
gewerkt in Ghana aan het kerkgebouw 
van de Radiant Life Christian Centre. 

Er zijn al enkele kozijnen geplaatst en 
nu is Ds. Soku bezig om ook de overige 
gaten in de zijwanden te sluiten. Dit 
betekent gelukkig niet dat de kerk minder 
toegankelijk wordt. De voorkant zal ook 
al snel aan de beurt zijn en daar wordt 
het open karakter van de kerk zorgvuldig 
bewaakt.
Met de opbrengst van onze najaarsmarkt 
kan hier al weer een substantieel gedeelte 
van worden uitgevoerd. In de grafische 
weergave kunnen de vorderingen 
bekeken worden.

Postzegels en kaartenactie
Duizenden kaarten en postzegels gingen 
in 2010 door vele vrijwilligershanden 
Ze werden uigezocht, geselecteerd en 
verkocht De postzegel- en kaartenactie 
van Kerk in Actie heeft in 2010 landelijk 
in totaal € 34.320, - opgebracht 

Geweldig, Kerk in Actie bedankt iedereen 
die hieraan een bijdrage heeft geleverd.
In voorgaande jaren bedroeg de totale 
opbrengst vanuit de inzamelacties voor 
Kerk in Actie:

€ 30.240, - (in 2009)
€ 40.762, - (in 2008)
€ 40.418, - (in 2007)
€ 31.537, - (in 2006) en
€ 25.188, - (in 2005).

Spaart u ook mee? De wijkteamleden 
brengen ze graag verder.

          



www.rabobank.nl/helmond

Rabobank. Een bank met ideeën.

Startersavond Wonen
21 juni 19.00 uur

Starters op de woningmarkt
op weg helpen. Dat is het idee.
Je wilt je eerste huis kopen. Dat is niet niks! Hoe pak je zoiets aan en waar begin je de zoektocht?

Rabobank Helmond organiseert op dinsdagavond 21 juni om 19.00 uur speciaal voor starters op de

woningmarkt een gratis bijeenkomst voor klanten en niet klanten. Hier krijg je antwoord op al je vragen.

Meld je snel aan via www.rabobank.nl/helmond
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huizen verkopen!!

‘Al sinds 40 jaar het 
succesvolle fundament 
onder de lokale woning -
markt met een venieuwende, 
creatieve en verfris sende 
kijk op woningpresentatie 
en verkoop! 
Onze dienstverlening staat als 
een huis en onze enthousiaste 
makelaars staan voor u klaar om 
ook uw woning te verkopen...! 
Laat u overtuigen van onze 
meerwaarde!’

Belmontepark 14 • Helmond€ 339.000,- k.k.

Vilsterendreef 22 • Helmond€ 289.000,- k.k.

Horstlandenpark 53 • Helmond
€ 611.500,- k.k.

Waterlelies
ingel 23 • Helmond

€ 359.000,- k.k.

Leusveldweide 8 • Helmond€ 329.000,- k.k.

Wildenborchlaan 61 • Helmond
€ 224.900,- k.k.

BROECKX-PRAASTERINK MAKELAARS & SOCIAL MEDIA

Twitter, Facebook, LinkedIn, Youtube, QR-codes zijn begrippen die tegenwoordig niet meer weg te denken zijn uit onze 

samenleving. Door actief te zijn op Twitter, Facebook en LinkedIn, bereiken we nieuwe doelgroepen, verspreiden wij onze 

nieuwsberichten en worden transacties in een heel vroeg stadium tot stand gebracht! Een onderscheidend vermogen, ten 

opzichte van veel van onze collega-makelaars, hierin is eveneens de ontwikkeling van de zogenoemde QR-code. Deze 

QR-code geeft de mogelijkheid om ons hele woningaanbod ‘live’ op straat inzichtelijk te maken. Door het inscannen van 

deze QR-code met uw smartphone krijgt u direct een professionele presentatie te zien van het betreffende woonhuis,

Weet u direct wat de vraagprijs van de woning is en kunt u direct een bezichtiging inplannen!

Alwin Greefkes, Makelaar

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

           


