
Nieuwsblad voor DierdonkEditie Juli/Augustus 2011

          



LET OP 

DE KLEURSTICKERS

IN DE SHOWROOM

50%
EXTRA 

KORTING!

TOT

op reeds afgeprijsde showroomm
odel

le
n*

*

  Van Gemert Thuis in Helmond     Wist u dat: de Engelseweg tussen ’de Knaal’ en Van Gemert berijdbaar is? 
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www.vangemertwonen.nl
HELMOND  Engelseweg 150, (hoek Traverse, Churchilllaan, Engelseweg aan het spoor), 

5705 AJ Helmond, telefoon (0492) 53 36 55. Vrijdag koopavond.

        zomeropruiming bij Van Gemert!
Kom snel en vier het voordeel.

NU

OP=OP

Complete 
eethoek

tafel met 6 stoelen, 
van 1973,-

nu 1499,-

NU
Superkwaliteit

dik leer
34 kleuren

MADE IN HOLL AND

Relaxfauteuil Flex Fit verstelbaar, twee varianten, 
met hocker, van 749,- nu 599,- Verhogingsring 45,-

Relaxfauteuil 
+ hocker 

samen

599,-
IN Z WART LEER

NU

Boxspring Fröh Compleet met hoofdbord van hout met glas, 140 x 200 cm 1199,-
160 x 200 cm 1499,- 180 x 200 cm 1599,- Vlakke boxspring Fröh, 140 x 200 cm, v.a. 919,- 
Nachtkastje Helsinki vanaf 172,-

Boxspring-
combinatie Fröh

140 x 200 cm 

v.a. 1199,-

Eetkamertafel Visual 
in rvs met zwarte glasplaat, 
180 x 90 cm, van 599,- nu 399,-  
OP = OP

Eetkamerstoel Fleur 
Dik leer met rvs poot, van 229,- nu 189,- 

Eethoek compleet 
met 6 stoelen, van 1973,- nu 1499,-

2 stuks
samen

49,-

NU

Hoofdkussen Suprelle Micro
Vulling van Suprelle Micro, zo zacht als dons, in een 
anti-allergische, 100% katoenen tijk. Optimaal slaap-
comfort! Per stuk 34,95, 2 stuks van 69,90 nu 49,-

Bijzettafel Nice 
van 59,- 

45,-

189,-

           



Voorwoord 3

Terug en vooruit…

De zomervakantie is de 
periode waarin je terugkijkt 
en nieuwe plannen maakt, 

hetzelfde gebeurt in deze Gazet. We 
kijken terug op een mooi seizoen 
in de verenigingen: er is weer veel 
leuks georganiseerd, maar ook alle 
clubs die aan onze wijk gelieerd 
zijn, zijn met hun toekomst bezig: 
zo zijn in het nieuwe jaar op veel 
plekken weer nieuwe mensen nodig 
om de verschillende activiteiten 
georganiseerd te krijgen, om samen 
iets moois te kunnen neerzetten of 
om de vereniging naar behoren 
te laten draaien. Daar zitten altijd 
twee kanten aan en als het goed 
is snijdt het mes aan beide zijden: 
u een nieuwe, leuke hobby, de 
club in kwestie een nieuwe, frisse 
deelnemer.

Zo zoekt de organisatie van de 
kinderdisco nieuwe vrijwilligers om 
dit evenement volgend jaar ook door 
te kunnen laten gaan. Zie verderop 
in deze Gazet voor de gegevens 
om u aan te melden. Didoko, ons 
Dierdonks koor, zoekt zangers en 
met name bassen. Zingen is gezond, 
want ontspannend en naar verluid 
biedt het repertoire van Didoko 
voor elk wat wils. Dus mocht u deze 
zomer, voor de caravan gezeten een 
nieuwe hobby willen oppakken en 
zingt u wel eens vaker dan alleen 
onder de douche? Meld u aan. 

In september worden de Dierdonk-
dagen weer georganiseerd. U vindt 
in deze Gazet een voorlopig en nog 
niet helemaal compleet programma 
voor 9, 10 en 11 september. Er is aan 
alle leeftijdsgroepen gedacht. Ook 
voor dit feest zijn vrijwilligers nodig. 
Mocht u deze zomer, een biertje 
drinkend voor uw tent… 

Er is een rubriek die u in dit nummer 
voor het laatst aantreft, dat is Bedrijf 

in Beeld. Ik ga namelijk stoppen met 
mijn stukjes over ondernemers in 
en om de wijk. Na een stuk of 17 
ondernemers in de spotlights gezet 
te hebben ga ik weer andere din-
gen doen. Onze redactie zoekt dus 
ook versterking voor het komend 
seizoen, of in ieder geval mensen 
die stukjes willen schrijven. De ru-
briek Bedrijf in Beeld kan zo door 
een andere schrijver overgenomen 
worden: ik heb er geen patent op. 
Het enige wat je nodig hebt is inte-
resse in mensen en hun onderne-
ming, een vlotte pen en wat tijd. Ik 
heb het geweldig gevonden om alle 
mensen over wie ik geschreven heb 
te ontmoeten, ik heb veel leuke ge-
sprekken gevoerd over werelden die 
ik niet kende en ik heb geprobeerd 
lezers daarin mee te nemen.
Mocht u, deze zomer, op een terras 
nadenken over nieuwe hobby’s in 
het nieuwe seizoen en houdt u van 
schrijven: meld u bij de redactie. 

Het laatste nummer van de Gazet 
van dit seizoen, of het eerste van 
het nieuwe, het is maar hoe je het 
bekijkt, ligt voor u. In september 
komen we weer bij u terug met 
een nieuwe editie van de Gazet. De 
redactie probeert de Gazet steeds 
interessanter te maken voor de lezer. 
Een manier waarop je dat kunt doen 
is: de noodzakelijke advertenties 
(zonder advertenties kunnen we dit 
blad niet maken) betrekken bij de 
redactionele stukken. In dit nummer 
vervaagt de grens tussen het een en 
ander, we zijn benieuwd wat u er 
van vindt.

Ik wens u namens de redactie een 
heel mooie zomer toe!

           



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 4 en 18 juli, 1, 15 en 29 aug.
RESTAFVAL: 
Ma 11 en 25 juli, 8 en 22 aug.
OPHALEN OUD PAPIER:
Ma 4, 18 juli, 1, 15 en 29 aug. ten westen 
en wo. 6, 20 juli, 3, 17 en 31 aug, 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. 7 – juli 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:  14 aug.

Volgende verschijningsdatum rond: 
  1 sept.

3 Voorwoord door Irma van Nieuwenhuijsen

4 Belangrijke telefoonnummers, ophaaldata containers en oud 
papier.

7 Politiek met bijdragen van: 
Mirjam v.d. Pijl en Gaby v.d. Waardenburg

9 Verenigingsnieuws met: Didoko, Website, Moet niks, Fotodier, 
Happy face, Bloemschikken en Aanmeldformulier

17 Nieuws van de Wijkraad

18 De Rampetampers.

22 Dierdonkdagen

27 Jeugdpagina’s met: verhaal, kleurplaat, etc

31 Scouting Paulus en Hockeyclub Bakel

35 Uitgelicht: Groenrijk de Biezen

37 Dierdonk school

38 Programma Filmhuis

41 Column: Wrikken en wegen

43 Zomaar een dagje in Dierenkliniek “Brouwhuis”, 

45 Verenigingsnieuws met: Kinderdisco en Zomerpuzzel

46 Jeugdwerk, Politie en Rabobank Wijkambassadeurs

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

         



T: 0492 - 661 884

Wérkt voor u, ook door zien op zondagwww.heuvel.nl

GRATIS wAARDeBePAlInG

vAlkenhoRSTlAAn 19, helmonD (DIeRDonk)

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

Subliem, tegenover het bos gelegen, uitstekend onderhouden, 
zeer stijlvol ingericht uniek halfvrijstaand herenhuis in dertiger 
jaren stijl en bovendien zeer royaal waaronder 5 slaapkamers. 
Met garage en prachtig onder architectuur aangelegde zeer 
zonnige achtertuin op het zuid-westen.

Bouwjaar: 1999. Inhoud: circa 570 m3. Perceel: 262 m2 

vraagprijs: € 379.000,- k.k.

wAlenBuRGweIDe 7, helmonD (DIeRDonk) 

wIlDenBoRchlAAn 34, helmonD 

open HuiS

zondag 10 juli 

11.00 – 13.00 uur

Op rustige woonstand, doch centraal gelegen binnen gewild 
woonpark, meer dan uitstekend onderhouden herenhuis  met 
fijne serre/tuinkamer, inpandig te bereiken garage en subliem 
afgewerkte zolderverdieping met maar liefst 2 dakkapellen. 

Bouwjaar: 1996. Inhoud: circa 475 m3. Perceel:  252 m2 

Aan de zonnige zijde van deze laan in gewild woonpark 
gelegen, gemoderniseerde, perfect onderhouden, betaalbare 
en karakteristieke middenwoning met berging en achterom. 

Bouwjaar: 1997. Inhoud: circa 320 m3. Perceel: 140 m2 

vraagprijs: € 229.000,- k.k.  

Hoofdstraat 155 - 5706 AL  Helmond - info@heuvel.nl

veRkochT 

open HuiS

zondag 10 juli 

11.00 – 13.00 uur

           



Politiek 7

De slimste…

U heeft een goede beslissing geno-
men! Zo’n 15 jaar of korter geleden 
besloot u in Dierdonk te gaan wo-

nen en daarmee in Helmond te blijven dan 
wel er naar toe te verhuizen. 
Nu blijkt u dus in de slimste regio van 
de wereld te wonen. Wellicht er ook te 
werken. Misschien hebben we de titel 
“slimste regio van de wereld” wel mede 
aan u te danken!
Wie had dat kunnen denken 15 jaar 
geleden... 

Helmond behorend tot het slimste deel van de hele wereld… 
Helmond, het schoolvoorbeeld van waar kerk en fabrikant tezamen 
het oude adagium: “hou jij ze dom dan hou ik ze arm” lange tijd 
konden volhouden. Maar juist in deze regio is goed begrepen 
dat vooruitgang welvaart kan betekenen maar ook dat welvaart 
vooruitgang is.

Vernieuwing van de stad, het bouwen van Dierdonk en Brandevoort, 
het heeft Helmond geen windeieren gelegd. 

De slimste…. Volgens de jury had het alles te maken met de 
samenwerking die bedrijven, onderwijs en overheid goed weten 
te benutten. Vooral ook de samenwerking tussen de bedrijven. 
Slimme manieren waarop innovaties tot wasdom komen worden 
meestal gecreëerd doordat op een eindproduct wordt gestuurd. Dit 
jaar was het thema zorg en daarop is juist heel goed te sturen op een 
eindproduct. De zorg vraagt om een oplossing voor ondersteuning, 
verbetering van leven of genezing van mensen. Slimme, 
technologische oplossingen komen voort uit de samenwerking van 
verschillende disciplines in “het veld”.  Samenwerking, dat blijkt de 
kracht. Politieke partijen hebben dus niet voor niets zo vaak het 
woord “samen” in hun slogans…..
Ik hoop dat ook de (Helmondse) politiek leert dat “samen” niet 
betekend “zoals wij het willen” maar “het beste dat we er mét 
elkaar van kunnen maken”. Ik ben er trots op dat onze fractie dat 
streven hoog in het vaandel heeft. Trots….
De jury die de slimste regio moest kiezen vond dat de mensen uit 
onze regio veel te weinig trots op hun eigen kennis, kunnen en 
kracht zijn. Jammer, want we mogen dat dus wel zijn. Trots zijn 
draagt bij aan gelukkig zijn. Zullen we dan de titel “slimste regio van 
de wereld” maar fier gaan uitdragen? Ik wens u allen veel geluk!

Mirjam van der Pijl.

Op donderdag 9 juni 2011 werd in 
een extra lange raadsvergadering 
de voorjaarsnota behandeld. 

Iedere partij krijgt daarbij de gelegenheid 
om de visie op de huidige situatie en 
toekomst van Helmond uit te spreken. 
De voorjaarsnota wordt – zoals de naam 
al aangeeft – behandeld in het voorjaar 
en geeft de stand van zaken binnen de 
gemeente weer. De voorjaarsnota is 
een terugkerende gebeurtenis en na de 
begrotingsbehandeling het belangrijkste 

onderdeel van de politiek-bestuurlijke cyclus binnen de gemeente. 
De voorjaarsnota heeft verschillende rollen. Het is zowel de 
actualisatie van de voorafgaande alsmede het voorproefje op de 
komende begrotingsbehandeling die in het najaar plaatsvindt. 
De voorjaarsnota is dus ook zoals dat zo mooi heet kaderstellend 
voor de begrotingsbehandeling die elk najaar plaatsvindt. Onze 
fractievoorzitter Thijs van Wetten sloot zijn toespraak dan ook 
af met de woorden, dat de voorjaarsnota niet om vandaag maar 
om de toekomst gaat. Het CDA ziet een ambitieuze Helmondse 
samenleving die met vertrouwen de toekomst ingaat en elke 
Helmonder uitnodigt om mee te doen in de samenleving. Het 
CDA staat hierbij dus voor een sociale toekomst waarbij iedere 
Helmonder meetelt!
Gezien de vele onzekerheden van wat er nog op Helmond afkomt 
ziet de voorjaarsnota er goed uit. Het CDA heeft dan ook ingestemd 
met de nota. Tijdens de behandeling hebben wij eveneens de 
aandacht gevraagd voor onder meer de volgende onderwerpen:

1. Helmond heeft als speerpunten genoemd automotive en 
food. Bij de begrotingsbehandeling hebben we reeds melding 
gemaakt van de sector Zorg als speerpunt. Het CDA heeft 
nogmaals verzocht om dit speerpunt nadrukkelijk te betrekken 
in de plannen;

2. Het CDA is blij dat we komend jaar wederom € 1 mln. ter 
beschikking stellen voor de starterslening. Een instrument dat 
zijn waarde inmiddels heeft bewezen.

3. Het CDA is van mening dat we de huidige ondernemers in 
onze stad meer moeten koesteren. De sociale component zit 
hem in het solidair zijn met onze ondernemers. Dat betekent 
enerzijds veel meer rekening houden met het inzetten van 
lokale ondernemers bij grote projecten. We hebben het 
college opgeroepen de lokale ondernemers meer te benutten. 
Of het nu gaat om grote infrastructurele projecten of een 
relatiegeschenk de lokale ondernemers hebben veel te bieden. 

4. Het CDA wil graag voortgang zien op de knelpunten zoals 
afbouw van het sportpark Brandevoort, het reduceren 
van het aantal voetbal verenigingen, het oplossen van het 
accommodatieprobleem van de hockeyclub en besluitvorming 
ten aanzien van het nieuwe zwembad. 

Gelet op de mogelijke bezuinigingen op de bibliotheken en de 
hieraan verbonden sluiting van een aantal bibliotheekfilialen 
in verschillende Helmondse wijken, heeft het CDA tijdens de 
behandeling van de voorjaarsnota een succesvolle motie ingediend. 
Op initiatief van het CDA is al bij de begrotingsbehandeling 
in het najaar van 2010 besloten, dat ter compensatie van de 
voorgenomen sluiting van een aantal wijkfilialen van de bibliotheek 
boekencollecties worden geplaatst in openbare gebouwen zoals 
scholen en verzorgingshuizen. 
Zo blijven de bibliotheekboeken toch bereikbaar voor wijkbewoners, 
terwijl kosten fors worden verminderd. Gewaarborgd dient te 
worden dat kinderen en ouderen – die niet gemakkelijk naar de 
bibliotheek in het centrum kunnen gaan om boeken te lenen – in 
hun eigen wijk de beschikking houden over bibliotheekboeken. 
Het college van burgemeester en wethouders zal nog vóór de 
begrotingsbehandeling met een  uitgewerkt plan moeten komen.
Met vriendelijke groet,
Gaby van den Waardenburg

De voorjaarsnota 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

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

Spectaculinair 
kenniSmakingSmenu!
Ontdek grand café De traverse!
3 gangen keuzemenu voor slecht  16,50 p.p.

Starters
•	  TomaTensoep	van	Tasty	Tom-tomaatjes	met	balletjes,	
	 fijngesneden	prei	en	een	scheutje	room
•	  RundeRbouillon	met	verse	soepgroenten	en	rundvlees
•	 	Galiameloen meT paRmaham	en	een	huis-gemaakte	mango	chutney
•	 	TaaRTje van GeRookTe makReel	met	een	vinaigrette	van	mosterd	

Hoofdgerechten
•	 	vaRkenshaas di paRma	Varkenshaas	gerold	in	parmaham	
•	  ZalmFileT	Op	de	huid	gebakken	zalmfilet	met	een	beurreblancsaus
•	 	koGelbieFsTuk Botermalse	kogelbiefstuk	(meerprijs	€	2,50)
•	 	kRek Wak Wou	Huisgemarineerde	spareribs	licht	
	 pikant	geserveerd	met	twee	koude	sausjes

Sauzen	naar	keuze:	champignonsaus-	pepersaus	of	stroganoffsaus

nagerecht
•	 	dame blanche	Drie	bollen	vanilleroom-ijs	met	chocoladesaus	
	 en	slagroom.	
•	 	aaRdbeien RomanoFF Verse	aardbeien	overgoten	met	
	 aardbeiencoulise	en	slagroom	
•	 kopje illy koFFie of thee naar keuze

Actie geldig van 15 juni t/m 24 juli 2011 van woensdag t/m zondag.
Reserveren mogelijk, info@grandcafedetraverse.nl. 
De Traverse, Steenweg 19, Helmond

Tijdens zijn vakantiereis 
komt Bram met zijn gids 
aan de oever van het Meer 
van Galilea.
“Hoeveel kost het mij als 
ik met de boot het meer 
over vaar?”
“Dertig dollar, meneer”.
”Dat is erg duur!”
“U moet niet vergeten dat 
dit een beroemd meer is, 
Jezus heeft over dit water 
gelopen!”
“Ja, geen wonder met zulke 
prijzen!”

Beroemd meer.

pag 8 mop uli 0.p       1   22 05 17
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Dierdonkkoor Didoko zoekt Zangers

Website www.dierdonk.eu

Didoko is een leuk gemengd koor. 
Het koor bestaat ruim 6 jaar.

 We repeteren in Wijkcentrum Parkzicht, 
op dinsdag van 20.00 tot 22.00 uur. 
Kom gerust een kijkje nemen tijdens een 
van onze repetities.

Het repertoire is zeer divers voor elk wat wils. 
Ervaring in noten lezen is niet noodzakelijk.

Voor meer info: via mail didoko@gmail.
com  of kijk op Didoko.nl

Het lijkt al weer een tijdje stil rond 
de website van Dierdonk.  
Om te voorkomen dat u niet weet 

waar u (bijna) alle informatie over onze 
mooie wijk kunt nalezen, hier nog een 
keer het adres: www.dierdonk.eu 

Met name de homepage wijzigt 
regelmatig zodat de nieuwtjes snel en 
eenvoudig geraadpleegd kunnen worden.

Wilt u via de website de wijkbewoners 
informeren, stuur dan een mail naar 
secretariaatwijkvereniging@dierdonk.eu 
of secretariaatwijkraad@dierdonk.eu . 

De wijkvereniging richt zich met name op 
de activiteiten in de wijk. 
De wijkraad is meer gericht op de 
faciliteiten. 
Hoe completer de website is, hoe 
waardevoller hij is voor iedereen.

Gerard Bosmans
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MoetNiks mededelingen.

Het was alsof er de duvel mee speelde!
Al twee maanden praktisch geen druppel regen en juist 
op de twee dinsdagen dat wij uitstapjes hadden viel het 

weer tegen.
Op 17 mei gingen we met een volle bus naar regenachtig 
Deventer en op 31 mei fietsten we door de regen naar Bogaard 
Art Galerie.
Naast het wat mindere weer was er nog een overeenkomst: We 
kregen de kans om te genieten van kunst. Ging het in Deventer 
voornamelijk om de bouwkunst uit het verleden, bij Bogaard 
Art Galerie konden we genieten van een grote verzameling 
moderne beeldhouwkunst.
In Deventer werden we verwelkomd aan de oever van de IJssel, 
alwaar het pontje klaar lag om ons over te varen naar de rand 
van het oude stadscentrum. Van daaruit wandelden we richting 
De Waag. 
In een gezellig oud pand versterkten we ons met een heerlijk 
kopje koffie met gebak. De extra calorietjes zouden we nodig 
hebben voor de stadswandeling. Er werden drie groepen 
gevormd: Twee groepen hardlopers en één groep van mensen 
die niet meer zo goed ter been zijn. Ik hoor bij die laatste groep 
en dat heeft ook zijn voordeel: Het ging niet zo vlug, maar we 
hebben wel het meeste gezien, zo bleek achteraf.
De tijd tussen de rondwandeling en het diner is door iedereen 
naar eigen wens ingevuld. Sommigen gingen winkelen in de vele 
leuke kleine winkeltjes en anderen wandelden nog wat rond of 

zochten een plaatsje op één van de verwarmde terrassen.
Het traditionele diner was weer voortreffelijk. En met volle 
buikjes wandelde iedereen weer terug naar het verzamelpunt 
om na een gezellige dag huiswaarts te keren.

Ons bezoek aan de Bogaard Art Galerie maakte deel uit van onze 
eerste fietstocht. Een bezoek aan deze kunstgalerie is van harte 
aan te bevelen. Alleen voor een bezoek aan de beeldentuin zult 
u weer een jaartje moeten wachten. Een indruk van hetgeen 
er allemaal te zien is, krijgt u als u naar de website www.
bogaardart.nl gaat.
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Voor juli en augustus ziet ons activiteitenprogramma er als volgt uit:
Elke woensdag om 10:00 uur kunt u op de banen bij Parkzicht 
terecht voor gezellig spelletje Jeu de Boules. Alle wijkbewoners 
zijn welkom. We hebben 4 banen, dus er is plaats genoeg. 
Tussendoor pauzeren we even om koffie te drinken in Parkzicht.
Al met al, een leuke manier om de buurtgenoten nog wat beter 
te leren kennen.
Woensdag 6 juli, het jaarlijkse Jeu de Boulestoernooi. We 
beginnen om 13:30 uur en sluiten om 17: 00 uur af met een 
uitstekend verzorgde barbecue.
De inschrijftermijn voor deze activiteit is inmiddels gesloten.
Dinsdag 26 juli Dagfietstocht Eat and Bike 
Vertrek om 10:15 uur vanaf parkeerterrein Albert Heijn. 
Aanmelden en betalen vóór 15 juli bij Jeanne ( 512516. De 
kosten bedragen € 25,- voor de hele dag, exclusief de drankjes. 
Indien u niet meer zo’n goede conditie hebt en daardoor de hele 
afstand te lang vindt, kunt u meedoen aan het laatste stuk. U 
nuttigt dan alleen het hoofdgerecht en het dessert. Dan moet 
u om 16:45 uur op het terras van de Croyse Hoeve zijn en aan 
Jeanne € 15,- betaald hebben. Voor het programma en verdere 
details zie het vorige nummer van de Gazet.
Dinsdag 16 augustus Derde fietstocht. Vertrek om 10:00 uur 
vanaf het parkeerterrein bij Albert Heijn.
Dinsdag 6 september namiddag is het Midgetgolf in de 
Warande. Bij het inleveren
van deze kopij was nog niet bekend hoe deze middag precies 
ingevuld wordt.
Graag wel bij Jeanne ( 512516 opgeven vóór 1 september, dan 
kunnen wij inschatten hoeveel belangstelling er is.
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Je moet het scherp zien

Door de stand van de techniek van tegenwoordig zijn 
de camera’s tot veel in staat. Een goede fotograaf zet 
de camera natuurlijk niet in standje “automaat” maar 

gaat met de meer creatieve standen aan de slag. Echter voor 
“Jan Modaal” (niet negatief bedoeld) is het standje “automaat” 
vaak toch wel erg handig. Zo handig dat deze stand vaak in 
80% tot 90% van de gevallen wordt gebruikt. Dit is uiteraard 
geen schande, de camera maakt immers niet de foto’s maar de 
fotograaf en als je een goede camera hebt, waarom zou je het 
dan ook niet gebruiken.
Echter, een goede fotograaf heeft oog voor detail en oog voor 
compositie. Hij of zij moet dus scherp kunnen zien en zich het 
eindresultaat voor ogen kunnen houden al (ver) voor dat de 
echte foto is gemaakt. Juist dit “scherpe” kijken leidt ertoe dat 
een fotograaf juist niet de automatische piloot instelt maar 

creatiever met de instellingen omgaat om van een gewoon 
plaatje een heel mooi beeld te maken. Scherpte in het beeld 
doet hier niet altijd toe.

Als je digitaal fotografeert en de foto’s op het beeldscherm 
bekijkt dan moet je voor de grap maar eens inzoomen tot wer-
kelijke grootte, oftewel 100%. Alleen dan kan je zien of een 
foto echt scherp is of niet. Echter, scherp is relatief. Bekijk je 
een foto op werkelijke grootte dan moet je jezelf voorstellen 
dat je een afbeelding van bijvoorbeeld 5 bij 5 meter bekijkt 
en dat je met je neus er zo’n 10 a 20 centimeter vanaf staat. 
Een dergelijke foto is van dichtbij ook niet scherp. Kortom, de 
scherpte is geheel afhankelijk van het doel waarvoor je de foto 
maakt. Ik zal jullie de theorie van resolutie, afmeting en DPI 
besparen maar in Jip en Janneke taal komt het er op neer dat 
als een foto groter wordt afgedrukt het niet zo erg is als een 
foto wat onscherper is. Uiteraard zitten hier ook grenzen aan, 
immers, een foto van 2 bij 2 centimeter kan nooit vergroot 
worden tot een foto van 2 bij 2 meter. Het heeft er ook mee te 
maken hoe en waar je de foto bekijkt. Op het beeldscherm kan 
een foto heel scherp overkomen terwijl als je hem afdrukt het 
maar een “vage” bedoeling is geworden. De eerder genoemde 
foto van 5 bij 5 meter past weer perfect op een voorgevel van 
bijvoorbeeld een beursgebouw.

Onverscherpt Sterk verscherpt
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In de voorbeelden op de vorige pagina ziet u dat een sterke 
verscherping best aardig gelukt kan zijn. De linker foto is on-
bewerkt en scherp genoeg, de rechterfoto is sterk verscherpt 
waarbij de sterke contrasten meteen opvallen. De rimpels en de 
details op het jasje zijn nu duidelijker aanwezig en maken er een 
beeld van wat op het eerste gezicht best aardig is maar als je de 
details bekijkt erg lelijk is geworden. In de onderstaande voor-
beelden is op een detail ingezoomd, nl. de hand van de zanger. 
Je ziet dan meteen dat de onbewerkte variant minder scherp 
is maar er veel natuurlijker en mooier (naar mijn bescheiden 
mening) uitziet dan de verscherpte variant. Je kan ook meteen 
het verschil zien in het verscherpen en het doel waarvoor je het 
wil gebruiken. Druk je de foto kleiner af, dan zie je dit verschil 
minder en is een extreme verscherping wel ok.

Hoe maak je een foto dan scherp? Uiteraard moet je bij het be-
gin beginnen, bij het maken van de foto. Als een gemaakte foto 
al onscherp is dan zijn er nog geen goede manieren uitgevonden 
om hem scherp te maken zoals het hoort (excuus CSI Miami ... 
maar het is toch echt zo). Een heel klein beetje onscherpte valt 
nog wel op te lossen maar onscherp blijft onscherp. Onscherpte 
kan bijvoorbeeld komen door dat je op het verkeerde onderwerp 
hebt scherpgesteld of een verkeerde autofocus hebt gebruikt, 
bewust of onbewust. Het onderwerp wat niet in focus is en 
dus onscherp is, is met geen mogelijkheid meer scherp te krij-
gen. Een ander vorm van onscherpte is bewegingsonscherpte. 
Dit kan je krijgen doordat het te fotograferen onderwerp erg 
snel beweegt, bijvoorbeeld een fietser die voorbij fietst. Je kan 
het ook krijgen doordat je zelf beweegt, bijvoorbeeld als je in 
een auto zit, rijdend op een hobbelige weg. Soms krijg je zelfs 
bewegingsonscherpte doordat de omstandigheden gewoon 
niet ideaal zijn. Als het bijvoorbeeld donker is, dan wordt het 
steeds lastiger om, ook al beweegt het onderwerp niet snel, een 
bewegend onderwerp te fotograferen. Je hebt daar immers een 
snellere sluitertijd voor nodig en dat wordt lastig in het donker 
met weinig licht.

Is een foto al gemaakt dan moet deze dus al voldoende scherp 
zijn, wat je kan controleren door een 100% weergave. De kunst 
is nu de foto, of alleen het onderwerp scherp te maken voor het 
doel wat je ermee voor ogen hebt. De ruimte in de Gazet is te 
kort om alle methodes uit te leggen waarmee je kan verscher-
pen. Het feit dat er zoveel methodes zijn maakt het ook niet 
makkelijk. Doordat dit zo lastig is zie je dat veel mensen hierin 
gaan overdrijven en dat foto’s dan vaak scherper dan ragscherp 
zijn, wat de meeste mensen niet mooi vinden. Je ziet ook vaak 
dat mensen het verscherpen dan maar achterwege laten omdat 
ze niet weten hoe dit goed te doen. Om te weten hoe je moet 
verscherpen moet je weten hoe dit in zijn werk gaat. 
Wat je bij digitaal verscherpen namelijk doet is niet verscherpen 
maar contrasten verhogen door details te accentueren. Uiter-

aard is dit bij een mooie vrouwenhuid “not done” maar bij een 
stenen muur perfect. Zo zie je maar weer dat een foto in zijn 
geheel verscherpen ook niet werkt. Neem nu een portretfoto, 
daarvan zou je juist de huid zachter willen maken en bijvoor-
beeld de haren scherper. Dit noemen ze selectief verscherpen, 
of andersom, selectief verzachten. Al met al is “scherpte” een 
onderwerp met vele facetten. Een onderwerp binnen de digitale 
fotografie waar je ook niet te licht over moet nadenken, immers, 
elke foto heeft haar eigen individuele benadering, scherp of 
niet scherp. 

Tot slot nog maar een keertje; de foto moet uit de camera al 
goed genoeg zijn! En, zoals een Nederlandse topfotograaf pro-
moot: “Why fake it when you can create it”. Ik kan dit alleen 
maar beamen.

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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Uitbreiding van wijkvereniging Dierdonk
Sinds kort is een nieuwe vereniging actief 
binnen Dierdonk. Het is dansvereniging 
Happy Face, een enthousiaste vereniging 
met nu al een volle bezetting. Zij hebben 
zich ook aangemeld bij de wijk vereniging 
en het bestuur heeft hier positief op 
ge reageerd. De voordelen van het 
lidmaatschap zijn dat de leden wat 
korting op de contributie krijgen, dat er 
meer mogelijkheden zijn voor pr en voor 
financiële ondersteuning. 
In dit artikel stelt Happy Face zich voor. 
Het enthousiasme straalt eraf en we 
zullen ongetwijfeld veel van hen te zien 
krijgen. Namens het bestuur wens ik 
iedereen veel succes.

Gerard Bosmans 

Dansvereniging Happy Face
Wij zijn een nieuwe vereniging in en 
voor dierdonk. Bij ons staat gezelligheid 
en plezier voorop. We dansen een mix 
van Freestyle en streetdance die verzorgd 
worden door twee trainsters en één 
begeleidster die de rest onder haar hoede 
neemt. 

Op dit moment hebben we 24 kinderen 
die meedansen en we hebben plek voor 
25 kinderen. De leeftijden variëren van 
6 tot ongeveer 16 jaar. Omdat we bijna 

vol zitten, hebben we wel een wachtlijst. 
Mocht deze wat lang worden, kunnen wij 
eventueel een tweede groep starten. 
Het lidmaatschap kost op het moment 
€20,00 per jaar. Voor kleding wordt 
gezorgd maar schoenen dienen ouders 
zelf aan te schaffen. 

Wil je komen kijken? 
Dat mag altijd. We trainen elke woensdag 
van 17.45 uur tot 19.00 uur en elke 
zaterdag van 11.00 uur tot 12.00 uur, in 
wijkcentrum Parkzicht. Dus wil je graag 
komen dansen in een moderne stijl, en 
ben je tussen de 6 en 16 jaar? Kom dan 
even langs of stuur een mailtje naar: 
happy_face@hotmail.nl.

Voor eventuele boekingen van onze 
dansvereniging kunt u ook een mailtje 
sturen naar bovenstaand e-mailadres. 
Wij proberen via het voordelige lid-
maat  schapsgeld het voor iedereen 
toegankelijk te maken. Mocht u een 
donatie willen doen dan zijn we daar 
natuurlijk ontzettend blij mee en zullen 
uw naam vermelden op onze hyvessite/
aanplakbiljet bij Parkzicht als donateur of 
sponsor om onze dank naar u te tonen.

Groetjes en tot ziens in Parkzicht!
Tamara van Hees – Ilse Huijnen – 
Ingrid de Bont
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Wilt u een mooi bloemstuk op tafel?
Hebt u zin in een gezellig avondje? 
Hebt u zin in een nieuwe hobby? 
Bent u creatief zijn met bloemen en blad? 
Houdt u ook zo van de wisseling van de 
seizoenen?
Kom dan een bloemschikcursus volgen bij 
Groei en Bloei Helmond e.o.

Diverse dames uit Dierdonk gingen u 
reeds voor.

Er starten vanaf september weer nieuwe 
bloemschikcursussen.
Één keer per maand bij Parkzicht in 
Dierdonk.
Wij geven de cursus op maandagavond 
van 20.00 uur tot 22.00 uur, 1 x per maand.

De cursus bestaat uit 8 lessen en gaat mee 
met de seizoenen vanaf de herfst tot en 
met de lente. 
Van september 2011 tot mei 2012.

U leert verschillende bloemschik technie-
ken, u krijgt kennis van de verschillende 
bloemen en planten, en u leert diverse 
vormen van werkstukken zoals de bieder-
meier, driehoeksschikking, vegetatieve 
schikking, en het korenschoof boeket.

Verder maken wij ook een krans voor 
de kerst en voor pasen een mooie 
tafelversiering.

De cursus kost  € 79,95 voor niet leden 
van Groei en Bloei.
De cursus kost  € 64,95 voor leden van 
Groei en Bloei.
De cursus kost  € 69,95 voor leden van de 
wijkvereniging  van Dierdonk.
U dient zelf de materialen, bloemen en 
de schaaltjes, of potjes mee te nemen.
De docentes nemen een voorbeeld mee 
voor de les van de volgende keer.
U ontvangt een schriftelijke cursusinhoud.

Voor meer informatie of opgave kunt u 
telefonisch contact opnemen met
Susan van der Gaast 0492-559694 (bij 
geen gehoor Harma de Bie 0492-517150) 
Coördinator bloemschikken Groei en 
Bloei Helmond e.o.

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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Nieuws van de Wijkraad

Wijkschoonmaakactie
Onlangs is door de basisschool de jaarlijkse 
Wijkschoonmaakactie weer gehouden. 
Kinderen uit diverse groepen zijn de wijk 
weer in gegaan om rondslingerend afval 
op te ruimen. Wij als Wijkraad zijn al 
jaren enthousiast over deze activiteit en 
danken de leerlingen dan ook voor hun 
inzet. Het zou natuurlijk van ons allen 
beter zijn als we geen afval meer laten 
vallen en dit in  de daarvoor bestemde 
bakken gooien. Zullen we dat voor het 
volgend jaar proberen. Vele leerlingen 
zullen u dankbaar zijn.

Vakantie
Uiteraard staat binnenkort de wel
verdiende vakantie weer voor de deur, 
dit zal inhouden dat onze wijk weer een 
aantal weken leegloopt naar diverse 
vakantieadressen. Door de alertheid van 
ons allen  zijn de inbraakcijfers laatste 
jaren redelijk laag. Wij vragen aan u allen 
de aandacht hiervoor te houden zodat 
ook in deze periode de incidenten laag 
blijven.
Ook als Wijkraad gaan wij de komende 
periode weer genieten van een wel
verdiende vakantie, uiteraard zijn wij 
altijd bereikbaar via ons mailadres of onze 
website.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u 
ons bereiken via www.dierdonk.eu of 
secretariaatwijkraad@dierdonk.eu.

Tot ziens binnen onze wijk
Wijkraad Dierdonk

Gevraagd: na de 
zomervakantie weer nieuwe

actieve, creatieve vrijwilligers
Voor de tussenschoolse 

opvang op de 
Dierdonkschool in uw wijk

Bent u op zoek naar een nieuwe 
uitdaging ?

Kom dan helpen bij het overblijven bij 
basisschool Dierdonk, de dynamische 

plek in uw wijk.
Wij willen graag verdere invulling geven 

aan onze activiteiten en begeleiding 
voor de kinderen tijdens het overblijven 
en zijn daarom op zoek naar vrijwilligers 

die hieraan willen bijdragen.

Heeft u tijd tussen de middag en vindt u 
het leuk om op school onze kinderen te 

helpen bij de lunch?
Wilt u niet vast/stil zitten, maar wel af 

en toe helpen, ook dan bent u van harte 
welkom.

Maandag, dinsdag en donderdag  van 
11.45 tot 13.00 uur

U ontvangt dankbare kindergezichtjes.
U werkt met leuke collega´s.

U ontvangt een vrijwilligersvergoeding 
van € 8,00 per keer.

Meld u aan bij het vrijwilligers  
overblijfteam.

Coördinatrice Susan van der Gaast 
(06 45258659
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Back to the roots en......

Ja deze titel zou kunnen doen vermoe-
den dat we uit Dierdonk vertrekken, 
maar nee het heeft een andere beteke-
nis. Aan deze titel ligt het kerkelijke 
ten grondslag. In april heeft de fusie 
plaats gevonden van enkele paro-
chies, waaronder de Heilige Lamber-
tus en de Heilige Antonius. 

Nu zult u zich misschien afvragen wat heeft dat te maken met 
de Rampetampers en Back to the roots? Wel de Rampetampers 
zijn in 1964 opgericht en wel in de Heilig Hart Parochie. In 1980 
is deze parochie opgegaan in de Heilige Lambertus en is de 2e 
Heilig Hart Kerk, gebouwd in 1955 uiteindelijk in 1982 al weer 
gesloopt. De Rampetampers hadden toen hun residentie in het 
parochiehuis van het Heilig Hart. Het parochiehuis kwam in het 
bezit van de gemeente Helmond en zou afgebroken worden.

Daardoor verhuisde de Rampetampers naar de Gouden Kegel, 
nog steeds gelegen in het parochiegebied. In de Gouden Ke-

gel boomde het carnaval 
waardoor we daar uit ons 
jasje groeide, een nieuwe 
locatie werd gezocht met 
behulp van de toenmalig 
directeur van het Speel-
huis, Jan Duijvelaar en 
werd gevonden in de Ga-
violizaal. 

Ook deze locatie was nog 
steeds gelegen in het pa-
rochiegebied. Daar waren 
in de eerste jaren onze Tro-
pical Nights op maandag 
avond een succesnummer. 
Vol is vol en er mochten 
pas weer mensen in als 
er mensen naar buiten 

gingen. Ook na de optocht hing het hier met de benen buiten. 
Deze zaal was als dependance van het speelhuis weer van de 
gemeente en inmiddels werd het Speelhuis in 1998 geleid door 
interim-directeur Theo Inninger thans nog steeds directeur van 
het Speelhuis. Kort voor Carnaval 1999 kregen wij te horen 
dat we geen gebruik meer mochten maken van de Gaviolizaal, 
daar dit weer compleet alleen als museum mocht fungeren. Na 
gesprekken met de toenmalige wethouder van cultuur moch-
ten wij in elk geval carnaval 1999 daar nog doorbrengen, maar 
moesten wij op zoek naar een nieuwe locatie. 

Na veel onderzoek kwamen we uiteindelijk op het Sociaal Cul-
tureel Centrum Dierdonk terecht, echter was deze locatie niet 
meer gelegen in de oorspron-
kelijke parochie. Gemiddeld zijn 
de Rampetampers 1x in de 12 
jaar verhuisd en zouden dus nu 
eigenlijk weer toe zijn aan een 
nieuwe verhuizing, maar door 
de fusering van de Heilige An-
tonius Parochie met de Heilige 
Lambertus Parochie zijn we vir-
tueel verhuisd naar onze roots.

Historisch gezien heeft elke verhuizing de vereniging sterker 
gemaakt, en zijn er nieuwe succes formules neergezet. Een 
van de formules van het eerste uur is onze oergezellige zit-
tingsavond, waarbij de kaarten in de voorverkoop weg gaan als 
warme broodjes en meestal al na een week de medededeling 
uitverkocht bij het voorverkoopadres en op de website wordt 

          



Rampetampers 19

Dierdonks carnaval in 2012.
“uitgehangen”. In 2001 was de vorming van een jeugdraad de 
hit gevolgd door de Stuif ‘ns In. 

Voor ons dus dit jaar willen we weer een nieuwe succesformule 
vinden voor het carnaval in Dierdonk. Wij als vereniging kunnen 
dat niet alleen. Dierdonk is een gemêleerd gezelschap en wij 
kunnen niet aan uw voordeur zien wat u graag met carnaval zou 
willen. Graag bieden wij voor alle leeftijden een leuk programma 
aan. De leeftijd beneden 12 is met 3 middagen ruim vertegen-
woordigd en met de kapellenavond op carnavalszaterdag denken 

wij de zowel de jongere als de oudere te kunnen trekken. Wel 
willen we nog wat schaven aan de formule. Voor de Zondag- en 
Maandagavond zijn we op zoek naar een vernieuwende insteek, 
waarbij wij de schooljeugd uit de eerste en latere uren van ons 
carnaval op Dierdonk 
in gedachten hebben 
om te bereiken, want 
dat zijn immers de 
tieners en jongeren 
van nu. 

Dus nu geen verhui-
zing maar gaan we wel 
werken aan een trigger 
om over iets nieuws 
na te denken. Wordt 
het weer een Tropical 
Night, een Bierfeest, 
een Jaren 60-70 feest, 
of wil men een Heavy 
Metal avond?
 
Ondersteuning/meedenken
Ook u als Dierdonker van jong tot oud kunt ondersteuning ver-
lenen aan het carnaval maar ook aan de ideeën. Wij nodigen 
u uit om met ons een programmering te verzorgen waar heel 
Dierdonk/Helmond op afkomt. Derhalve roepen wij jongeren, 
ouderen en alle andere Dierdonkers op om hierover mee te 
denken en ook actief deel te nemen aan de organisatie van het 
Dierdonks carnaval. Dit hoeft niet direct met zitting te nemen 
in de Raad van Elf maar mag natuurlijk wel. Zo is er elk jaar wel 
verloop en zijn er altijd wel “vacatures” in de Raad van Elf, de 
Jeugdraad, en voor meisjes vanaf 6 jaar voor een dansgroep 
van onze Jeugdraad.

Voor informatie, meedenken en aanmelden hebben we een 
centraal e-mailadres, zijnde dat van de secretaris: secretaris@
rampetampers.nl. Belt u liever dat mag ook: 0492-517210
Uiteraard vieren de Rampetampers niet alleen carnaval, maar 
hebben ze intern zelf ook veel plezier met de zogenaamde ove-
rige activiteiten, zoals een bbq, een uitstapje naar een pretpark 
en andere zaken. De BBQ is net achter de rug, een verslag/
impressie hiervan ziet u op pag 21. 

Zit hier de denktank van de Rampetampers?

Of zijn het de jongeren? 

Of schuiven jullie samen aan?

          



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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Alsnog replica stadssleutel 
voor Prins Brian d’n Urste.

Op 5 maart was de tradionele sleutel-
overdracht. Ook wordt dan door de 
Keiebijters een replica gegeven aan alle 
aanwezige prinsen. Ook onze jeugdprins 
kreeg al 10 jaar lange een replica, echter 
in het 11 jaar liep er iets  mis wat niet op 
die dag opgelost kon worden.

Na een telefoontje en een mailtje is alles 
goed gekomen alleen moesten we even 
wachten op een mooi tijdstip om de 
sleutel op een waardige wijze aan onze 
elfde jeugdprins te overhandigen.

Dit tijdstip is gevonden op onze jaarlijkse 
BBQ. Onder toeziend oog van onze leden , 
jeugdleden en aanhang heeft Prins Pieter 
d’n Urste de replica van de stadssteutel 
aan Brian d’n Urste overhandigd. Het 
gevolg een glunderende Jeugdprins.

Wij danken de Keiebijters hartelijk voor 
de verleende medewerking.

Rampetampers BBQ
Carnaval 2011 is voorbij, maar 
dat betekend niet het einde van 
activiteiten. Zo is een dansgroep 
alweer begonnen met de training 
voor het nieuwe seizoen, en hebben 
we traditioneel het oude seizoen 
afgesloten net een Barbeque.

Dit jaar moesten we toch weer 
maatregelen nemen voor het weer om 
de BBQ droog te kunnen beleven. Na voor 
de BBQ een grote en een kleine partytent 
te hebben gebouwd met daarin uiteraard 
de BBQ en de tap kon om 17.00 het feest 
beginnen. Zoals de Dierdonkse traditie 
wil was de lokatie uiteraard de achtertuin 
van onze prins.

De hulpbereidheid van de jeugd was erg 
hoog en ze maakten zich verdienstelijk 
door zowel de glazen op te halen, te 
vullen maar ook om een waakzam oog 
te houden op  het vlees op de BBQ  

Ook dit jaar was het weer “vroeg” 
voordat de laatste de tuin van onze 
Prins verlaten hebben. We kunnen dan 
ook weer terugkijken op een geslaagde 
verenigingsactiviteit georganiseerd door 
de Werkgroep Overige Activiteiten of wel 
Werkgroep Ontspanning en Avontuur., 
die overigens natuurlijk wel ‘s ochtends 
weer present waren om alles in de prins 
zijn achtertuin op te ruimen. Rond 16.00 
uur kon het zijn “schoon schip” worden 
gegeven.

Na een afsluiting van een seizoen, 
starten we natuurlijk ook weer met een 
nieuw seizoen, wat onze eerste niet 
carnavalsactiviteit gaat worden is nog een 
vraagteken maar ook jij kunt daar bij zijn! 
Meldt je dus snel aan als lid. Meer info 
op www.rampetampers.nl of mail naar 
secretaris@rampetampers.nl. 
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Dierdonkdagen 9- 10-11 september  2011

 15e jaargang
Programma Dierdonkdagen 9- 10-11 september  2011

Vrijdag:	 Discoavond	voor	de	jeugd	tot	en	met	groep	8	basisschool	
	 van	19.00	uur	tot	21.30	uur	m.m.v.	D.J.-	Petertje.
	 Voor	de	jeugd	vanaf	de	eerste	klas	middelbaar	onderwijs	
	 van	21.30	uur	tot	24.00	uur	m.m.v.	D.J.-	Petertje.
	 Tijdens	deze	avond	zal	dansgroep	Happy	Face	een	demonstratie	

verzorgen.
Zaterdag:	Knutselen	voor	de	kleintjes	van	10.00	uur	tot	12.00	uur.
	 Minivoetbaltoernooi		voor	de	jeugd	van	7	t/m	12	jaar	van	14.00	uur	tot	

17.00	uur.
	 2e		Urban	Street	Golftoernooi		vanaf	14.00	uur	tot	17.00	uur
	 De	prijsuitreiking	van	het	2e	Urban	Street	golftoernooi	zal	plaatsvinden	

tijdens	de	feestavond.	
	 Feestavond	m.m.v.	D.J.-	Petertje		aanvang	21.00	uur
	 Over	de	verdere	invulling	van	deze	avond	houden	wij	u	op	de	hoogte.
Zondag:	 Volleybaltoernooi	voor	jong	en	oud	aanvang	11.00	uur.
	 Verdere	invulling	van	deze	dag	volgt.

MIDDELBARE SCHOLIEREN 
OPGELET

De	stichting	Dierdonkdagen	biedt	 jullie	
ook	dit	 jaar	wederom	in	samenwerking	
met	de	vrijwilligerscentrale	Helmond,	de	
mogelijkheid	om	tijdens	het	aankomend	
Dierdonkweekend	jullie	maatschappelijke	
stage	geheel	of	gedeeltelijk	 in	te	vullen	
door	 ons	 te	 assisteren	 bij	 de	 vele	
activiteiten	die	wij	tijdens	dit	weekend	
organiseren.
Een	aantal	voorbeelden	hiervan	zijn:
De	knutselactiviteit	voor	de	kleintjes	op	
zaterdagmorgen,
het	minivoetbaltoernooi	op	zaterdagmid-
dag	voor	de	jeugd,
het	 volleybaltoernooi	 op	 de	 zondag,	
toezicht	 houden	bij	 een	 springkussen,	
helpen	met	de	voorbereidingen	voor	de	
diverse	optredens	en	nog	diverse	andere	
zaken.
Lijkt	het	 je	 leuk	om	je	stage	in	 je	eigen	
wijk	 in	 te	 vullen	meldt	 je	 dan	 aan	 via	
de	vacaturebank	bij	 jullie	op	school	of	
neem	contact	op	met	John	Vincent	0492-
510136	of	Hans	van	Rijt	0492-559897	
Graag	bellen	na	18.00	uur

Namens	het	bestuur	Stg	Dierdonkdagen.
Hans	van	Rijt
Secretaris
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Tweede open Dierdonk Urban Street Golftoernooi

Tijdens de jubileum (15e) editie van de Dierdonkdagen 
vindt op zaterdag 10 september a.s. voor de tweede maal 
het open Dierdonk Urban Street Golftoernooi  plaats.

De eerste editie was bijzonder goed geslaagd en dat vraagt 
natuurlijk om een vervolg.

Urban Street golf is zoals de naam al zegt, golf op de openbare 
weg.
Het wordt gespeld met originele golf clubs en met een balletje 
dat lijkt op een golfballetje maar slechts 1/3 van het gewicht van 
een origineel golfballetje heeft, dit balletje is zo licht zodat het 
geen schade aanricht aan auto’s, ramen en andere zaken die je 
onder weg tegen kunt komen.
Tijdens die zaterdag zullen teams van ongeveer  8 personen 
door de wijk lopen om de diverse doelen te raken, die doelen 
kunnen van alles zijn zoals b.v. een lantaarnpaal, een boom, een 
raam en zelfs een auto.

U kunt als team meedoen maar ook individueel.
De regels zijn zoals bij gewoon golf, u begint op een vooraf 
bepaald punt en u probeert in zo min mogelijk slagen het doel 
te bereiken. 
Omdat dit golftoernooi op de openbare weg plaats vindt is er 
een leeftijdsgrens, vanaf 18 jaar kun je zelfstandig meedoen, ben 
je jonger dan moet er een begeleider zijn van 18 jaar of ouder.
U kunt meedoen met eigen golfclub ( u heeft er maar 1 nodig 
welke maakt niet uit) en voor de balletjes wordt gezorgd.
Wilt u meedoen maar u heeft geen golfclub, geef dit dan even 
aan en wij zorgen hier dan voor.

Kosten voor deelname zijn € 5,--  te voldoen op die zaterdag, dit 
is voor de balletjes en een consumptie onderweg.

Aanmelden bij voorkeur via e-mail bij jevincent71@hotmail.com 
of met de inschrijfstrook op blz.25.

Met vriendelijke groet,
John Vincent  
Stichting-Dierdonkdagen

Dit jaar zijn we al weer toe aan de 
vierde editie van het Dierdonkdagen 
minivoetbaltoernooi. 

Na 2 jaar met een nagenoeg gelijk aantal 
teams te hebben gespeeld, hebben wij de 
regels wederom een beetje aangepast om 
nog meer teams aan de aftrap te mogen 
verwelkomen op zaterdagmiddag 10 
september a.s.
Wij, als bestuur, zullen voor scheidsrechters 
zorgen zodat een begeleider per team niet 
meer noodzakelijk is. (je mag natuurlijk je 
eigen coach meebrengen)

Dus als je graag voetbalt, zoek een paar 
vrienden bij elkaar, verzin een stoere 
naam voor jullie team en meld je aan bij 
een van de 2 onderstaande adressen. 
Door deze wijziging hopen we de drempel 
om mee te doen verlaagd te hebben.
Wel graag tijdig van te voren aanmelden 
zodat we het wedstrijdschema op tijd in 
elkaar kunnen zetten.

Ook willen we dit jaar extra publiciteit 
aan dit toernooi geven om een zo groot 
mogelijk aantal teams bij elkaar te krijgen.
We houden vast aan de twee leeftijdsca-
tegorieën die we vorig ingevoerd hebben, 
namelijk die van de 7,8 en 9 jarigen en die 
van de 10,11 en 12 jarigen.
In beide categorieën word om een 
wisselbeker gestreden en we hebben ook 
dit jaar weer voor iedere deelnemer (ster) 
een kleine attentie.

De spelregels blijven hetzelfde als 
in de voorgaande jaren en de teams 
bestaan wederom uit 3 veldspelers en 2 
wisselspelers.
De wedstrijden worden gespeeld op 
velden van 9 bij 18 meter voorzien van 
kleine doelen.
De wedstrijden beginnen om 14.00 uur 
en de finales staan om 17.00 uur gepland.
Ook kunnen alle spelers weer deelnemen 
aan het doel schieten waarbij voor de 
winnaar een splinternieuwe voetbal klaar 
ligt.

Aanmelden met de inschrijfstrook op 
blz.25, en inleveren bij:
Roland van Woerkom, Velhorstweide 29   
Tel: 514896
E-mail: r.woerkom5@chello.nl
Hans van Rijt, Leeuwenborchweide 58       
Tel: 559897
E-mail: h-wvanrijt@hetnet.nl

Minivoetbaltoernooi, zaterdag 10 september 2011
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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

*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
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Inschrijfformulieren Dierdonkdagen
Zondag 11 SEPTEMBER 2011 

VOLLEYBALTOERNOOI
Het bestuur van de Stichting Dierdonk-
Dagen is weer begonnen met de organi-
satie van dit gezellige volleybaltoernooi 
voor zowel de jeugd als voor de volwas-
senen. Voor een goede organisatie willen 
wij graag zo snel mogelijk weten hoeveel 
teams er deelnemen aan dit volleybal-
toernooi. 
Ingeschreven kan worden in drie klassen 
t.w.: jeugd, fun en prestige.
Het inschrijfgeld bedraagt € 30,00 voor de 
fun- en prestige-klasse en € 15,00 voor de 
jeugd. Inschrijven kan per team maar ook 
individueel. 
De kosten individueel bedragen dan 
€ 5,00 p.p. of € 2.50 p.p. bij de jeugd.

Om te voorkomen dat er teams na 
aanmelding niet op komen dagen, 
en dus anderen benadelen, willen 
wij een borgsom van € 5,00 per team 

vragen, die na afloop van het toernooi 
weer opgehaald kan worden bij het 
wedstrijdsecretariaat.
Ondanks het feit dat een begeleider niet 

verplicht is willen we toch graag een naam 
en telefoon nr. van een contactpersoon 
zodat we, indien nodig, altijd iemand 
kunnen bereiken.

Minivoetbaltoernooi, zaterdag 10 september 2011

 

Inschrijfformulier Volleybaltoernooi.

Naam team:  .....…………………………………….................
Naam contactpersoon: ………………………………........….
Telefoonnummer: ……………………………………..........….
E-mail: ………………………………………................…………..

Inschrijving: individueel O jeugd O
 twee personen O fun O
  drie personen O prestige O
Dit formulier kunt u, samen met het inschrijfgeld, inleveren bij:
R. Botter, de Kromme Geer 16, tel: 517626

Inschrijfformulier Urban Street Golftournooi.
Zaterdag 10 september
Ik wil deelnemen aan het eerste 
Dierdonk Urban Street Golftournooi.

Naam: .......................................................................
Adres: .......................................................................
Telefoon: .........................................................
E-mailadres: .........................................................
Ik ben wel / niet in het bezit van een golfclub.

  Dit formulier kunt u inleveren bij:
  John Vincent,  Kromme Geer 59,  5709 ME Helmond
  Aanmelden kan ook per e-mail via:  jevincent71@hotmail.com

Inschrijfformulier Minivoetbaltoernooi 

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

            



GEYSENDORFFERSTRAAT 29 
5703 GA HELMOND TEL. 0492 - 53 76 93

 

Braaksestraat 1, Helmond

0492-529404

Welkom

in onze geheel

vernieuwde

showroom

           

“Omdat ik vandaag mijn 
laatste vlucht maakt," 
roept de piloot om door 
de intercom, " maak ik 
voor u een paar loopings". 
Nadat het toestel dat 
vier keer heeft gedaan, 
steekt een man zijn 
hoofd om het hoekje 
van de cockpit en zegt 
" leuk hoor, ik zat net op 
het toilet!". 

Loopings

p g   j           
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Olivier op vakantie

Papa en mama hebben besloten om 
dit jaar in Nederland te blijven. Bij 
de zee staat een groot huis waar ze 

met zijn allen kunnen logeren. Voordat 
Olivier en zijn hele familie weg kunnen 
moet er eerst nog heel veel gebeuren.
Mama vraagt aan Olivier of hij samen 
met Martijn in de tuin kan gaan spelen. 
Natuurlijk willen ze dit doen. Het zonnetje 
schijnt al buiten en dan kan je lekker in de 
zandbak spelen.

Papa en mama gaan ondertussen de 
koffers inpakken. “Mag ik zandbak spullen 
uitzoeken voor op vakantie”, vraagt 
Olivier. “Ja, natuurlijk. Kijk ook maar of 
het kleine badje in de schuur ligt. Die kan 
dan ook mee”, zegt moeder.
Vlug gaan Olivier en Martijn naar de 
schuur om alle spullen te zoeken.
Als een poosje later papa komt kijken 
hebben Olivier en Martijn wel heel veel 
spulletjes uitgezocht. Samen met papa 
gaan ze uitzoeken wat echt mee mag 
zoals scheppen, een harkje, emmertjes, 
een zandmolen en het badje. Het badje 
is voor Tess, daar kan ze in de tuin of op 
het strand in gaan.

Papa en mama zijn klaar met de koffers 
pakken en nu gaat papa de koffers in de 
auto zetten.

Olivier en Martijn gaan helpen. De hele 
zware koffers draagt papa maar kleine 
tasjes en de zandspulletjes brengen 
Olivier en Martijn.
Als alles in de auto is holt Olivier naar 
binnen en zegt tegen mama dat Tess 
in de auto kan, zodat ze weg kunnen. 
Mama loopt nog even door huis of alles 
goed dicht zit en dan gaan ze weg. De 
buurvrouw zwaait ze uit.
Het is een uurtje rijden, maar dat vinden 
ze allemaal niet erg. Tess en Martijn vallen 
in slaap en Olivier kijkt uit het raampje.
Als ze aan komen bij het huisje gaat papa 

eerst de sleutel ophalen. Daarna gaan ze 
allemaal naar binnen. Olivier en Martijn 
gaan kijken waar ze mogen slapen. Maar 
er zijn zoveel slaapkamers dat Olivier en 
Martijn een eigen kamer kunnen kiezen. 
Dan is er zelfs nog een slaapkamer voor 
Tess en papa en mama.
Als alle koffers binnen zijn besluit papa 
om met de kinderen naar het strand te 
gaan. Mama kan dan de koffers uitpakken 
zonder dat de kinderen erdoor heen 
lopen.
Ol iv ier  en Marti jn nemen al le 
zandspulletjes mee. Op het strand is het 
niet zo druk dus kunnen ze vlak bij het 
water een kasteel bouwen. Olivier en 
Martijn hebben een zwembroek aan want 
dan kunnen ze ook water halen voor de 
gracht om het kasteel.
Na een paar uurtjes gaan ze terug naar 
het huis, want papa merkt dat Tess het 
strand niet meer zo leuk vindt en allemaal 
beginnen ze honger te krijgen.
Mama gaat vanavond niet koken dus gaan 
ze lekkere patatjes halen met kroketjes. 
Tess krijgt haar eigen eten maar mag ook 
een patatje mee eten. Na het eten gaan 
ze allemaal lekker in bad en dan naar bed. 
Morgen gaan ze nog zo veel doen, dus 
gaat iedereen vroeg naar bed.

Tijdens de vakantie gaat Olivier met papa, 
mama, Tess en Martijn vaak naar het 
strand, maar ook naar het dorp voor de 
boodschappen. Dat vind Olivier helemaal 
niet erg want als je boodschappen gaat 
doen mag je iets lekkers uitzoeken en dan 
bij het huisje opeten.
De laatste dag van de vakantie mogen 
Olivier en Martijn zeggen wat ze gaan 

doen. Olivier wil graag naar het strand 
en Martijn wil graag zwemmen. Mama en 
papa besluiten om een picknickmand mee 
te nemen en dan op het strand te eten. 
Tess kan onder de parasol in de schaduw 
liggen slapen en ook in het kleine badje 
spelen. Want in de zee mag Tess niet, dat 
is te gevaarlijk. Papa maakt met Olivier 
een heel groot kasteel met een gracht 
er om heen en Martijn haalt water om 
de gracht te vullen. Mama maakt onder 
tussen foto’s, want je moet wel foto’s 
hebben van de vakantie.
Als het etenstijd is gaat iedereen onder de 
parasol zitten en eten boterhammetjes en 
drinken melk. Olivier en Martijn gaan al 
weer heel snel verder spellen, want het 
is nog maar even spelen en dan gaan ze 
morgenochtend weer naar huis. Tess gaat 
slapen in de schaduw en dan komt mama 
ook nog even mee spelen in het zand. Als 
ze allemaal onder het zand zitten lopen 
ze de zee in en gaan zwemmen. De rest 
van de middag wordt er nog gespeeld en 
gaan ze een eindje lopen over het strand.

‘s Avonds gaan ze uit eten in een 
restaurant. Daar is ook een hoekje 
gemaakt voor kinderen dus Olivier en 
Martijn kunnen spelen, zonder dat andere 
gasten last van ze hebben en ze zich niet 
hoeven te vervelen.
Na het ijsje gaan ze terug naar het huisje. 
Nog even in bad en dan naar bed. Mama 
leest een verhaaltje voor over naar school 
gaan, want de vakantie is nu al weer bijna 
voorbij en dan gaan Olivier en Martijn 
weer naar school. Maar voordat het zover 
is gaan ze eerst nog een nachtje slapen in 
het vakantiehuisje.
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Kleurplaat Verbind de punten en kleur daarna de tekening mooi in.
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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

       

      

- 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

Kortingen
oplopend
tot 50% 

2e paar kinderschoenen gratis

Schoonheidssalon yentill

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

Cadeaubon vanaf € 10,00v  
  

0

y van Duren
Ka moesbeek 

7   He mond

 
h nh id

e i li t Aanbieding

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

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

   

      

  
 

     

       

/www v lk r co / i ti
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Zomerkampen Scouting 2011

Het Scoutingseizoen loopt bijna 
weer ten einde en dan komen 
natuurlijk onze zomerkampen 

weer in zicht. Ook dit jaar gaan onze 
bevers tot en met de explorers op 
ontdekkingstocht in binnen en buitenland 
naar de mooiste plekjes die er maar te 
vinden zijn.  Maanden geleden zijn 
de blokhutten en kampterreinen al 
besproken en de laatste weken zijn we al 
volop bezig met de voorbereidingen van 
het zomerkamp.

Bevers 
De bevers zullen op vrijdag 1 juli met de 
trein naar Bunde  vertrekken om daar een 
volledig weekend het Limburgse land te 
gaan ontdekken en dat zowel boven als 
onder de grond.

Welpen
De welpen vertrekken op maandag 11 
juli naar het scoutingterrein Don Bosco 
in Mook, daar zullen ze 5 dagen lang 
zich te buiten gaan aan sport en spel 

maar natuurlijk moeten we daarbij niet 
vergeten dat er ook in de omgeving van 
Mook genoeg te zien is om bekeken te 
worden en dat zullen ze dan oom zeker 
gaan doen.

Scouts
De scouts vertrekken op vrijdagavond 8 
juli op de fiets naar Pijnacker bij Delft, 
dit is zo´n 100 km fietsen maar gelukkig 
hoeven ze dat niet in één keer te doen. 
Onderweg zal er overnacht worden in een 
boerderij om dan de volgende dag met 
frisse moed (en een beetje tegenzin) de 
tocht te hervatten. Als ze dan aankomen 
op hun kampterrein moeten natuurlijk 

de tenten nog worden opgezet en de 
keukens gepionierd. Maar dat hoort er 
natuurlijk allemaal bij als je op scouts 
kamp gaat. Op zaterdag 16 juli komende 
scouts dan weer moe en voldaan terug 
van hun scoutskamp  met alle avonturen 
in hun zak die ze beleeft hebben.

Explorers
De explorers vertrekken op zaterdag 9 
juli voor een weekje naar Kandersteg 
in Zwitserland, op dit internationaal 
scoutingterrein gaat deze leeftijdsgroep 
volop in de weer met het aangaan van 
nieuwe contacten en avonturen die in het 
Zwitserse land  te bleven zijn.
Onze jongste speltak de plusscouts sluiten 
het seizoen niet af met een zomerkamp, 
zij gaan op zaterdag 25 juni een dagje 
vissen op de Oosterschelde. Hopelijk 
wordt er dan meer gevangen dan de vier 
visjes van vorig jaar.

En ook dit jaar zullen enkele andere 
scoutinggroepen uit Nederland gebruik 
gaan maken van onze blokhut. In 
totaal zal drie van de zes weken van de 
zomervakantie onze blokhut dienst doen 
als kampgebouw voor andere groepen. 
Dit jaar krijgen we bezoek van een groep 
uit Hulst, Heemskerk en uit Rosmalen. 
Hopelijk hebben zij dan een net zo leuk 
kamp als wij elders in Nederland. 
 
www.scoutingpaulus.com 

              



 
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 is de bescherming van uw houtwerk buiten. In ons 

klimaat is uw huis om de zeven jaar aan een schilderbeurt toe. 

Zeven jaar… tenminste, als u een goed professioneel product 

gebruikt. 

Voor het schilderen van een gemiddelde tweekapper is 8 

liter verf nodig. Dit kost totaal ongeveer € 395,- en gaat 7 jaar 

mee. Dat komt neer op € 56,- per jaar. Goedkopere producten 

hebben een veel mindere duurzaamheid. Professionele verf van 

een goede kwaliteit verdient zich altijd terug. En wie  wil er nu 

risico lopen voor zijn – waarschijnlijk – grootste bezit. Driessen 

Verf levert uitsluitend topmerken verf voor een prima prijs.

Onze verfteams staan klaar om u te helpen met kleur- en 

verwerkingsadviezen.

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

Eu g e n i e  va n La a r h o ve n
Ve r fa d vise u r  D r i e s se n Ve r f  H e l m o n d

“Is verf voor het onderhoud
van uw huis duur?”
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Hockeyclub Bakel nieuws
Bakel krijgt semiwaterveld
Eind juni is gestart met het vervangen 
van het hoofdveld door een hoogwaardig 
semiwaterveld. Het veld, dat nog voor 
de zomervakantie wordt opgeleverd 
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. 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?
Vind je het ook leuk om te gaan hockeyen 
in Bakel? Dan is er nu goed nieuws. Na de 
vakantie is er weer de kans om vier gratis 
proeftrainingen te volgen. Zowel jongens 
als meisjes zijn welkom. Je wordt getraind 
door een ervaren trainer. Als jij zorgt voor 
een flinke inzet, zorgt de club voor een 
stick voor je. 
En als je het leuk vind om onder hockey te 
gaan, kun je de rest van het seizoen ook 
trainen, zodat je in het nieuwe seizoen 
ook echte competitiewedstrijdjes kunt 
gaan spelen. Heb je er zin in? 
Wacht niet langer en bel (0492-343346) 
of mail (geurts5@wanadoo.nl) naar 
Mandy Geurts. Dan zetten we jou op 
de lijst en nodigen we jou tijdig uit voor 
de proeftrainingen die in september 
starten. Reageer snel, want we maken 
de opleidingsgroep niet te groot om te 
waarborgen dat de kinderen ook echt de 
basis leren.
Ben je al wat ouder? Heb je misschien 
eerder ook al gehockeyed? Heb je weer 
hockeykriebels gekregen? Neem dan ook 
contact met ons op. Meer informatie over 
het hockeyen in Bakel staat op de website 
www.hockeyclubbakel.nl. 

Fijne vakantie en tot ziens bij Hockeyclub 
Bakel! 

(ingezonden)

IN HET ZONNETJE GEZET

VICKY IN DE BRES VOOR ROOS
Afgelopen 30 mei is namelijk onze poes 
Roos aangereden voor ons huis aan de 
Nijendaldreef. Omdat een moeder die 
haar kinderen naar school bracht, ze 

zag liggen en zich over haar ontfermde, 
is er daarna niemand meer overheen 
gereden en hebben we haar op tijd 
bij de dierenarts kunnen krijgen. Ze 
had een gebroken kaakje, een flinke 

hersenschudding, kneuzingen en 
beschadiging van van de zenuwen aan 

haar achterpoten.
Gelukkig heeft ze het gered. 

Ik wil daarom Vicky Veldhof heel 
hartelijk bedanken. Iemand die zo van 
dieren houdt, verdient het om in het 

zonnetje gezet te worden 

Bedankt,
Ine Jacops van Knippenberg,

De Bakelse E-teams deden het supergoed in de competitie en konden beiden 
dekampioensvlag hijsen.

             



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  i n

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

Kerkstraat 52      5701 PM      Helmond

Alle SWAROVSKI

voor de 
halve prijs

kom kijken
ze zijn echt schitterend

SIeRRADeN
Nu:

uit onze winkelvoorraad en... op is op.

U n i e k e
k u n s t s i e r a d e n

Ketsegangske 9 Helmond
tel. 0492 - 52 75 98

www.robkoenraads.nl

      

Ik stond vorige week op
Schiphol met drie ko�ers 
bij de incheck-balie:
"Deze ko�er moet naar 
Milaan, deze naar Barcelo-
na en de laatste moet in 
Moskou zijn."
Baliemedewerkster: 
"Maar meneer, dat kan 
helemaal niet!"
Ik: "Jawel, dat hebben jullie 
de vorige keer ook met 
mijn ko�ers gedaan." 

Ko�ers

             

 

  

 
 
 
 
 
 
 

Yoga brengt je in balans 
 
 
 
 
 
 

Dian van der Weiden 
kijk op www yoga-helmond nl  

of bel  06-55 327 968 
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Als we last hebben van een crisis, dan is die crisis het weer
door Irma van den Nieuwenhuizen

Deze maand ben ik op bezoek 
geweest bij Groenrijk De Biezen 
in Beek en Donk. Het logo van 

Groenrijk kennen de meeste mensen 
als ze het zien: naast diverse andere 
ketens zoals Intratuin is ook Groenrijk 
een franchiseorganisatie van tuincentra. 
Maarten van den Heuvel, de eigenaar van 
De Biezen vertelt dat zijn bedrijf al sinds 
1986 bestaat en dus niet altijd onderdeel is 
geweest van Groenrijk. “We zijn begonnen 
als kwekerij, ontwikkelden het bedrijf toen 
tot een tuincentrum en inmiddels is het 
een Groenrijkvestiging. Dat heeft vooral 
voordelen in de marketing en PR. We zijn 
bijvoorbeeld gebonden aan de aanbiedingen 
die landelijk wor den uitgeschreven, en 
zo hebben we veel promotie voor ons 
bedrijf, verder mogen we ons eigen beleid 
voeren. Onze specialiteit is bijvoorbeeld 
snijbloemen, daar zijn we ooit groot mee 
geworden en die hebben nog steeds een 
belangrijke plaats in ons assortiment. We 
zijn daarmee trouw aan onze roots”.

Historie
Groenrijk De Biezen is dus begonnen in 
1986 als kwekerij met als belangrijkste 
product snijbloemen. Daarmee werd 
het bedrijf bekend bij de klanten en 
daarvoor komen nog steeds veel mensen. 
Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid 
tot een Groenrijkvestiging van 7000 
vierkante meter, inmiddels is dat voor een 
tuincentrum middelgroot. Bij Groenrijk De 
Biezen werken ongeveer 30 mensen, de 
meesten parttime, bij elkaar 16 FTE. Er zijn 
nogal wat medewerkers die lang bij het 
bedrijf werken, er is weinig verloop, men 
voelt zich verbonden met het bedrijf.

Assortiment
Was het bedrijf vroeger echt alleen 
gericht op bloemen en planten, inmiddels 
heeft de benaming ‘tuincentrum’ een 
andere betekenis. Het assortiment lijkt 
alleen groter te worden, er gaat weinig 
af. In het bedrijf kent men maar liefst 30 
assortimentgroepen. Daarvan is ‘Levend 
Groen’: perk- tuin- en kamerplanten, 
een van de belangrijkste. Daarnaast zijn 
cadeaus, potterie, tuinmeubelen, vijver en 
dier belangrijke onderdelen van het bedrijf. 
Het onderdeel ‘dier’ is in de afgelopen jaren 
heel belangrijk geworden. Niet alleen in 
de verkoop, ook in de aantrekkingskracht 
van het bedrijf. “Als je konijnen, cavia’s 
en andere levende have verkoopt is dat 

een trekpleister voor bezoekers. Ouders 
komen met kinderen, de kinderen zijn 
zoet bij de dierenafdeling en de ouders 
zoeken bijvoorbeeld tuinmeubelen uit.” 
De cadeauartikelen zijn een tweede 
belangrijke productgroep. Maartens 
echtgenote is hier veel mee bezig. Is 
Groenrijk de Biezen in veel opzichten een 
trendvolger, in de cadeaumarkt is het 
bedrijf trendzettend. De ideeën doet men 
op op de beurzen in Frankfurt en Keulen, 
maar Groenrijk de Biezen importeert nu 
ook veel producten uit China.

Crisis
Op de vraag of het bedrijf last heeft van 
de crisis, antwoordt Maarten dat de enige 
crisis die het bedrijf echt kent het weer 
is. “Als het regent hebben mensen geen 
zin om in de tuin te werken, dan loopt de 
verkoop van planten en bloemen meteen 
terug”. Van de economische crisis heeft 
Maarten weinig last, bijna het tegendeel 
is het geval. “Als er crisis is, willen mensen 
het met weinig middelen gezellig maken 
in huis. Wij verkopen daar de juiste pro-
ducten voor”. De toptijd loopt van begin 
maart tot half juni. Soms zijn er jaren die 
heel vreemd verlopen, als je naar de omzet 
kijkt. “2010 is een jaar geweest met drie 
maanden sneeuw. Dat is heel slecht voor 
de verkoop.

Seizoenen
Wat maakt het werk in een tuincentrum 
nu zo leuk? Het antwoord is duidelijk: 
alle seizoenen komen langs, je werk 
verandert per jaargetijde. “In bijvoorbeeld 
een supermarkt is de sfeer het hele jaar 
hetzelfde, bij ons verandert het assortiment 
ingrijpend per seizoen”. Op mijn vraag of 
dat voor personeel dat echt voor groen 
kiest wel leuk is antwoordt Maarten: Op 
deze manier is er wel het hele jaar werk 

voor de mensen en het is leuk om het 
hele jaar door een interessant assortiment 
aan te kunnen bieden”. Hij zoekt voor zijn 
zaak mensen die er genoegen in scheppen 
om het het hele jaar e klant naar de zin 
te maken. Daarbij is samenwerking heel 
belangrijk.  “Het allerbelangrijkst vind ik 
het dat een nieuwe medewerker in het 
team past. We moeten het met elkaar 
doen en dan is het heel belangrijk dat die 
teamgeest er is”.

Andere wegen
Internet is een belangrijke factor voor 
de toekomst. Nu al worden veel grote, 
duurdere artikelen vaak via internet op 
de markt gebracht. Het gaat dan om 
barbecues, tuinmeubelen, etcetera. 
Ook Groenrijk De Biezen zet inmiddels 
voorzichtig wat stappen op het internet. 
De belangrijkste handel speelt zich nog 
steeds in de gewone wereld af, minder in 
de virtuele. De mogelijkheid om online te 
bestellen is in een pril stadium.

Dynamiek
Al met al is de tuincentrumwereld dyna-
misch. Ging het vroeger alleen om de 
zelf gekweekte planten en kwam de 
klant in de kas, tegenwoordig is er in 
een tuincentrum van alles te koop en in 
de verschillende seizoenen wisselt het 
aan bod ingrijpend. De concurrentie zit 
namelijk overal: inmiddels verkopen de 
meeste supermarkten ook snijbloemen, 
bijvoorbeeld. Maarten is al jaren in deze 
branche bezig en heeft zijn bedrijf in 
een lange tijd opgebouwd. Nu met een 
tuincentrum beginnen is eigenlijk niet 
meer mogelijk. Daar is teveel kapitaal voor 
nodig en je redt het niet als plantenkweker 
alleen, je moet meer zaken verkopen om 
het te redden. Maar dat maakt het werk 
leuk en afwisselend.

            



Leeuwenborchweide 5
5709 SB  Helmond
GSM 06-28235720

Alleen voor vakwerk

             

Programma 2011/2012 
 
Dilana Smith, Live and Acoustic 
2 juli 2011 
 
Casual Silence, Afscheidsconcert 
3 juli 2011 

 
Rochelle Perts 
Winnaar X-Factor 2011 
7 juli 2011 
 
1e editie Right Dub!! Met o.a.  
Slum Dogz en The Screaming Jesters 
9 juli 2011 
 
The Dutch Eagles 
3 september 2011 
 
The Gathering + Day Six 
17 september 2011 
 
Classic Hardrock met o.a. Limehouse Lizzy 
23 september 2011 
 
Koes Plus + Oppie Andaresta 
1 oktober 2011 
 
Helmondse Korenslag 
8 oktober 2011 
 
Robin Trower 
15 oktober 2011 
 
Clash Of The Coverbands 
22 oktober 2011 
 
Mostly Autumn 
18 december 2011 
 
Genesis Project                                
Performs “seconds out”  
21 Januari 2012 

 
   

Pedicurepraktijk de Klumpkes
voor problemen met uw voeten

Jo Bots
Pedicure

0492-347300

Kruisschot 3

5703 JT

Helmond

            

 Vossenbeemd 110-B, 5705 CL Helmond 
 helmond@biometrischcentrum.nl  06 - 123 789 20 

www.helmond.biometrischcentrum.nl    
                                                

 
 

BMC He lmond 
 

 
 

Bij o.a. AD(H)D, autisme, stress, migraine, slaap-
stoornissen, (faal-)angst en concentratieproblemen. 

Vergoeding mogelijk via de aanvullende zorgverzekering. 

*BMC-neurofeedback is een wetenschappelijke  
methodiek voor het meten en trainen van hersenen. 

Neurofeedback-therapie* 
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Multi-cultureel op Basisschool Dierdonk 

Baaie Dankie!

 “Multi-cultureel project” op Basis-
school Dierdonk zorgt voor prach-
tige opbrengst voor goed doel in 
Zuid-Afrika!

Elk jaar is basisschool Dierdonk een aantal 
weken lang in de ban van “het Multi-
Cultureel Project”. Tijdens dit project 
worden kinderen in contact gebracht met 
andere culturen. Dans, zang, alles wat 
bij een cultuur hoort komt aan bod. De 
school is dan ook versierd met prachtige 
vlaggen, mooie kleden en andere spullen 
die typisch bij een bepaalde cultuur 
horen.

Mabhalane Mthembu Foundation.
 Dit jaar is het goede doel “Mabhalane 
Mthembu Foundation” gekoppeld aan 
het Multi-cultureel project. 
Zuid – Afrika en met name het goede doel 
stonden dus voorop.
Wim van Berlo, woonachtig in onze 
wijk, zet zich in voor deze Foundation. 
In Bruntville, in Zuid-Afrika, wil men met 
onze bijdrage de laatste zet geven voor 
een nieuw schoolgebouw. 

Met het onderwijs wil men in samen-
werking met de plaatselijke bevolking 
betere kansen creëren voor de kinderen.

Klassenmarkt en veiling
In de weken van het Multi-cultureel 
project hebben alle klassen van 
Basisschool Dierdonk zich ingezet om 
een mooie opbrengst op te halen voor 
het goede doel. En dat is zeker gelukt!
Door dit te bereiken is er een klassenmarkt 
en veiling opgezet. De klassenmarkt 
was door alle ouders te bezoeken en in 
elke klas werden de individuele werkjes 
van de kinderen voor een bepaald 
bedrag verkocht. Mooie schaaltjes, 
kralenkettingen, schilderijen, er was van 
alles te vinden.

Op de veiling werden prachtige groeps-
producten geveild. Per klas waren er 1 
of meerdere producten gemaakt waarop 
ouders konden bieden, waarbij het 
hoogste bod uiteraard won. Ook hier 
kwamen prachtige werken voorbij. Een 
mooie etagere,  een enorme giraffe, 
wandkleden, grote schalen en nog  veel 
en veel meer.

Opbrengsten
Basisschool Dierdonk wil alle kinderen 
en ouders bedanken voor deze geslaagde 
dag!
Graag willen wij met u de opbrengsten 
van deze dag delen:
De veiling:   715,40 euro
De klassenmarkt:  1.470,47 euro
De vrijwillige bijdrage:  96,20 euro
Totaal:    2.282,09 euro

Overhandiging
Op het einde van het schooljaar zal 
publiekelijk een cheque worden 
overhandigd aan Dhr. Wim v Berlo, 
voorzitter van de Mabhalane Mthembu 
Foundation. Hij zal er zorg voor dragen 
dat dit mooie bedrag ten goede komt aan 
een van de ontwikkeling ondersteunende 
projecten.

Foto’s van deze dag komen binnenkort 
ook op de website van onze school: 
www.dierdonkschool.nl 

Tekst: Marjolein van Wetten

            



Filmhuis38

Programma juli 2011 Filmhuis Helmond
Inside Job
Do. 7 juli 19.30 uur vr. 8 juli 21.45 zo. 10 juli 15.00 uur di. 12 
juli 19.30 uur
Oscarwinnende documentaire waarin Charles Ferguson via 
talloze interviews de globale financiële crisis van 2008 nader 
onderzoekt. De wereldwijde financiële crisis heeft meer dan 
20 biljoen dollar gekost en resulteerde in miljoenen mensen 
die hun baan en huis verloren. Middels intensief onderzoek en 
interviews met de grote financiële spelers, politici en journalisten 
volgt Inside Job de opkomst van een vileine industrie en legt de 
verstrengelde relaties bloot die corrupte politici, wetgevers en 
academici met elkaar onderhouden. De voice-over van Inside 
Job is Matt Damon. De documentaire is gedraaid op locatie in 
de Verenigde Staten, IJsland, Engeland, Frankrijk, Singapore en 
China. Inside Job werd in 2011 bekroond met de Oscar voor 
Beste Documentaire.
Regie: Charles Ferguson

Made  in Dagenham
Do. 7 juli 21.35 uur vr. 8 juli 14.00 za. 9 juli 19.15 zo. 10 juli 21.00 
uur ma. 11 juli 20.00 uur di. 12 juli 21.35 uur
Lichtvoetig Engels drama over de staking van 1968 in de 
autofabriek van Ford Dagenham, waar vrouwelijke werknemers 
protesteerden tegen seksuele discriminatie
Het is 1968. Rita woont in Dagenham en werkt net zoals veel 
lokale vrouwen bij de Ford fabriek. Wanneer zij ontdekken dat 
hun mannelijke collega’s meer betaald krijgen dan zij, komen 
ze in opstand. Met humor, goed verstand en moed nemen 
de vrouwen het op tegen de directie, hun echtgenotes, de 
mannelijke werknemers en uiteindelijk de overheid. Met de 
hulp van staatssecretaris Barbara Castles slagen de Dagenham 
vrouwen er in om de lonen gelijk te trekken met die van 
hun mannelijke collega’s. Hun strijd tegen dit onrecht zal de 
wereld veranderen. Made in Dagenham is gebaseerd op echte 
gebeurtenissen. 850 Vrouwelijke arbeiders in de Ford-fabriek 
gingen in protest tegen de ongelijke lonen van mannen en 
vrouwen.
Regie: Nigel Cole

Des Hommes et des Dieux
Vr. 8 juli 19.15 za. 9 juli 21.45 zo. 10 juli 18.30 uur di. 12 juli 
14.00 uur

Een klooster, ergens hoog in de Maghrebijnse bergen tijdens 
de jaren ‘90. Acht Franse monniken leven er in harmonie met 
hun islamitische dorpsgenoten. Ze helpen hen in hun werk, 
nemen deel aan hun festiviteiten en waken over hun medische 
gezondheid. Terreur en geweld nemen echter langzaam maar 
zeker de bovenhand in de regio. Ondanks het toenemende 
gevaar dat hen omringt groeit de vastberadenheid onder de 
monniken om te blijven. Wanneer ze besluiten om enkele 
gewonde terroristen te behandelen, reageren de autoriteiten 
furieus en zetten hen onder druk om terug te keren naar 
Frankrijk. Een verhaal over waarden die geconfronteerd worden 
met fundamentalisme.
Regie: Xavier Beauvois

La Vida de los Peces
Do. 14 juli 19.30 uur vr. 15 juli 21.45 za. 16 juli 19.30 zo. 17 juli 
15.00 uur zo. 17 juli 21.15 uur di. 19 juli 19.30 uur
Tijdens een verjaardagsfeestje brengt de 33-jarige 
reisgidsenschrijver Andrés zijn laatste avond door in Chili, 
voordat hij weer naar zijn woonplaats Berlijn vertrekt. Na tien 
jaar afwezigheid is hij weer even terug in Chili. In elke kamer in 
het huis ontmoet hij de dierbaren van vroeger en komt hij oog 
in oog te staan met de zijn verleden. 
Net zoals een aquarium midden in een kamer die hele 
kamer domineert, zo lijkt een ongeluk van jaren geleden de 
gebeurtenissen van het heden van Andrés te domineren, nu hij 
terug is. Slijt oude liefde inderdaad niet, bestaat er zoiets als 
een tweede kans en benut je die?
Regie: Matías Bize

Rien à Déclarer
Do. 14 juli 21.30 uur vr. 15 juli 14.00 vr. 15 juli 19.30 uur za. 16 
juli 21.30 zo. 17 juli 19.00 uur ma. 18 juli 20.00 uur di. 19 juli 
14.00 uur di. 19 juli 21.30 uur
Rien à déclarer is een komedie van én met Dany Boon, die eerder 
verantwoordelijk was voor de best bezochte film in Frankrijk 
ooit: Bienvenue chez les Ch’tis.
De Belg Ruben Vandevoorde, overijverige douanier én 
zelfverklaard francofoob, krijgt tot zijn afgrijzen te horen dat 
hij samen met de Franse Mathias Ducatel de binnenwegen 
in het grensgebied in de gaten moet gaan houden, op zoek 
naar drugkoeriers en andere smokkelaars. Wat Ruben echter 
niet weet is dat Mathias al een jaar een geheime relatie heeft 
met Rubens zus Louise, en haar ten huwelijk heeft gevraagd. 
Mathias besluit zich volledig in te zetten voor de nieuwe 
douaneopdracht, om zo Rubens goedkeuring te krijgen voor 
zijn liefde voor Louise. Maar is die liefde wel bestand tegen alle 
hilarische misverstanden die volgen?
Regie: Dany Boon 

También la Lluvia
Do. 21 juli 20.00 uur vr. 22 juli 14.00 vr. 22 juli 21.30 uur za. 23 
juli 19.30 zo. 24 juli 19.00 uur ma. 25 juli 20.00 uur di. 26 juli 
14.00 uur di. 26 juli 21.30 uur
Drama waarin een Spaanse filmploeg in Latijns-Amerika een 
confronterende film maakt over Columbus en terechtkomt in 
een Boliviaanse oorlog om water
Idealist Sebastian besluit een film te maken over Christopher Des Hommes et des Dieux
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Columbus, die de mythe over de komst van de Westerse 
beschaving in Amerika ontkracht. Zijn film zal duidelijk maken 
wat Columbus werkelijk heeft veroorzaakt: goudkoorts, slavernij 
en geweld tegen protesterende indianen. De producent besluit 
in Bolivia te gaan draaien, het goedkoopste en meest “indiaan-
achtige” land in Latijns-Amerika. De gemeente van Cochabamba 
heeft echter andere zaken aan het hoofd naast de komst van de 
filmploeg, namelijk de watervoorraad die volledig geprivatiseerd 
is en verkocht is aan een Amerikaanse multinational. Onrust 
en geweld nemen hierdoor toe met als gevolg de Boliviaanse 
wateroorlog.
Regie: Icíar Bollaín

Howl
Vr. 22 juli 19.30 za. 23 juli 21.45 zo. 24 juli 15.00 uur zo. 24 juli 
21.15 uur di. 26 juli 19.30 uur
Drama met James Franco als dichter Allen Ginsberg die in de 
jaren vijftig in opspraak kwam vanwege zijn gedicht Howl omdat 
de inhoud obsceen zou zijn.
Allen Ginsberg is een dichter met de sterke drang om zijn 
bewustzijn te verkennen. Dit vooral door het gebruik van drugs, 
maar ook door het schrijven van gedichten. Nadat zijn eerste 
gedicht ‘Howl’ in de jaren vijftig gepubliceerd wordt, roept dit  
heftige reacties op wegens vermeende obsceniteit. Hierdoor 
volgt er al snel een rechtszaak.
Het gedicht wordt meeslepend verbeeld door surrealistische 
animaties ondersteund door opzwepende Jazz, terwijl 
het verhaal van Ginsberg wordt verteld aan de hand van 
(nagespeelde) interviews en het proces waarin de artistieke 
waarde van Howl wordt aangevallen.
Regie: Rob Epstein, Jeffrey Friedman

Tous les Soleils
Do. 28 juli 20.00 uur vr. 29 juli 14.00 vr. 29 juli 21.30 uur za. 30 
juli 19.30 uur zo. 31 juli 14.00 uur zo. 31 juli 19.00 uur
Komedie waarin een Italiaanse man met zijn 15-jarige dochter 
en broer in een huis woont en op een dag ontdekt dat hij geen 
liefde kent
Alessandro is een Italiaanse man die muziekles geeft en 
in Strasbourg woont met zijn 15-jarige dochter Irina en zijn 
geschifte broer Crampone. Crampone is een onschuldige 
anarchistische idioot die sinds Berlusconi aan de macht kwam, 
politiek asiel probeert te krijgen. Soms heeft Alessandro het 

gevoel dat hij twee tieners moet opvoeden. Terwijl hij een 
modelvader probeert te zijn en geniet van het gezelschap van 
zijn grote groep vrienden, is hij vergeten hoe hij weer een 
liefdesleven opbouwt. Wanneer zijn dochter echter voor het 
eerste verliefd wordt, komt Alessandro’s leven op zijn kop staan.
Philippe Claudels debuutfilm “Il y a longtemps que je t’aime” 
was in 2008 een groot succes.
Regie: Philippe Claudel

22 Mei
Vr. 29 juli 19.30 uur za. 30 juli 21.45 uur zo. 31 juli 16.15 uur zo. 
31 juli 21.15 uur
Belgisch psychologisch drama van de regisseur van Ex Drummer, 
over de bewaker van een winkelcentrum waar een jongen 
zichzelf tot ontploffing brengt.
Sam, een wat troosteloze veertiger, werkt als bewakingsagent 
in een winkelcentrum.
22 Mei is de dag die hij nooit zal vergeten. Een jongen in een 
hoodie met een rugzak blaast zichzelf op in het winkelcentrum 
waar Sam een oogje op moet houden.Met half verwoeste 
trommelvliezen probeert Sam, die op het moment van de 
explosie aan de ingang stond, enkele mensen onder het puin 
vandaar te trekken. Ineens begint hij heel hard weg te rennen, 
weg van ground zero, door straten die vreemd verlaten zijn. Hij 
verzeilt in een grauwe achterbuurt, waar sombere gestalten 
hem aanklampen en ter verantwoording roepen. Had hij die 
jongen met die verdachte rugzak dan niet opgemerkt? Waarom 
heeft hij niet gehandeld? Hij is toch de veiligheidsagent?
Regie: Koen 

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

También la Lluvia

Tous les Soleils

         



•  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


            

Wil jij leren surfen? Kom dan langs voor een gratis 
proefles. Informatie is te verkrijgen via:

www.windsurfingberkendonk.nl
voorzitter@windsurfingberkendonk.nl
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Dumpkinderen
Wie zich nog niet heeft onthaast en mede daarom 
misschien wel zijn tijd niet gevuld krijgt met het 
lezen van de dag-, week-, maand- en kwartaalbladen, 
het doelloos rondsurfen op het internet, het dagelijks 
winkelen zonder iets nuttigs te kopen, het volgen van 
allerhande soapseries op de televisie en, oh ja, het 
hebben van een al of niet betaalde baan, kan altijd 
nog zijn toevlucht zoeken tot het volgen van een van 
de duizenden cursussen in den lande zoals daar zijn 
bloemschikken, het ontwikkelen van de assertiviteit, 
het afremmen van het feministisch denken en het op 
verantwoorde wijze samenstellen van een biologisch 
macrobiotische maaltijd voor een tweeverdienergezin 
met twee schoolgaande kinderen in de puberleeftijd.

Zo, en nu eerst even onthaasten.

Ik vind dat er nog minstens een cursus bij moet, 
en wel een verplichte: opvoeden in de ruimste zin. 
Ik stel mij zo voor dat het een cursus wordt met 
een duur van vier jaar, gegeven in soapserietijd (dus 
heel vaak), plus een nascholing die start in het derde 
cursusjaar en duurt tot de eventuele kinderen het 
huis uit zijn. Harde maatregelen, ik weet het, maar 
het lijkt mij hard nodig voor sommige ouders.
Welke ouders ik bedoel? Diegenen die het presteren 
‘s morgens om acht uur hun kroost (vanaf zes jaar!) 
met vijf euro frites- en drinkgeld bij het zwembad af 
te leveren om hen pas ‘s avonds tussen zes en zeven 
uur weer op te halen. Het zwembad als goedkope 
kinderopvang, zodat ‘pa en ma’, verlost van die lastige 
kinderen, rustig kunnen werken aan hun carrière. 

Het moet maar eens gezegd op een onorthodoxe 
manier: niet de lasten, maar… ook niet de lusten dus. 
Hoe halen mensen het in hun hoofd om zo met 
hun kinderen om te gaan. Een kind is en blijft een 
geschenk. Gewone geschenken verdwijnen in deze 
wegwerpmaatschappij al vaak na korte tijd op de 
stapel ‘goed bedoelde rommel’, maar om nu je kind 
daar zo rond te laten scharrelen…
Zo kun je niet verwachten iets van liefde terug te 
krijgen om de eenvoudige reden dat je die zelf ook 
niet hebt gegeven. Boontje komt om zijn loontje.

Wil je in Nederland iets ondernemen, iets doen? Je 
hebt overal vergunning voor nodig. Paarse kozijnen? 
Plannen indienen in tweevoud. Boompje omzagen? 
Situatieschets plus hoogte, omvang, ouderdom, 
worteldiepte en aantal blaadjes in drievoud bij 
de gemeente in de bus stoppen. De meest simpele 
zaken vergen de meest uitgebreide formulieren voor 
toestemming. Echter het meest ingrijpende in een 
mensenleven, het krijgen en vervolgens opvoeden 
van een kind, mag zonder vergunning. Je hebt er 
geen opleiding of cursus voor nodig, het mag zomaar! 
Spring maar in het diepe als opvoeder, met als gevolg 
dat sommige ouders hun kinderen alvast letterlijk in 
het diepe dumpen, zonder diploma. Waar blijft die 
verplichte cursus opvoeden in de ruimste zin?

Dorus van Wegen

Wrikken en Wegen

           



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 TE VIEREN !! 
 

DAN BENT U BIJ EN  AAN ‘T GOEDE ADRES  
 

* ABSOLUUT DE GOEDKOOPSTE * 
 

BEZORGING IN DIERDONK:  *GRATIS *  
 

WWW.APPLAUSE-PRODUCTIONS.NL 
 

WWW.FEESTWAREN.NL 
  

WWW.APVERHUUR.NL 
  
APPLAUSE PRODUCTIONS   FEESTWAREN.NL 
ARCENLAAN 22      TEL.  0492 – 55 65 31 
5709 RA HELMOND-DIERDONK   FAX.  0492 – 55 64 93 
www.applause-productions.nl    06–13428098/06–10549215 
www.apverhuur.nl      info@applause-productions.nl 
www.feestwaren.nl        jeannet@feestwaren.nl 
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EEn vErtrouwd adrEs 

voor hEt plaatsEn

of lEvErEn van

complEtE badkamErs 

En

tEgElvloErEn

 

   Frans Dirks 
 ch n 

 
Binnen & buitenschilderwerk. 

Vinyl & glasvezelbehang. 

Thermopanebeglazing. 

Texwerk  binnen  & buiten  -  ook airless. 

Bel voor een vrijblijvende offerte: 0629395102. 
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Zomaar een dagje in Dierenkliniek “Brouwhuis”

Een opvolgster voor “Pontario”
Hanneke Moorman-Roest, Frettenkliniek 
“Brouwhuis” .Helmond

Daar was ze dan, het nieuwe fretje 
dat Pontario moest vervangen. 
Pontario was een trotse mannetjes 

fret van 1600 gram die de beide eigenaren 
een half jaar daarvoor hadden moeten 
laten inslapen. Hij had een hartkwaal 
welke met medicijnen niet meer onder 
controle te houden was. Ze hadden er erg 
veel verdriet van Pontario was een deel 
van hun leven; een deel van hun “gezin”. 
Eigenlijk was het verlies van Pontario bij 
dit echtpaar dan ook te vergelijken met 
het verlies van een kind …

Veel mensen vinden dat vreemd, raar, 
on be grijpelijk, dat het een verlies 
van een dier zoveel effect op je kan 
hebben. Meestal is dat erg moeilijk voor 
diereigenaren, het voelt onbegrepen. 
Je denkt dat je de enige bent die het zo 
heftig voelt. Dat is niet zo. Ik spreek uit 25 
jaar ervaring. Maanden van rouw kunnen 
volgen. Met sommige dieren kun je een 
intens gevoel van verbinding voelen. 
Zeker dieren die in hun laatste periode 
veel zorg nodig hebben kunnen je leven 
behoorlijk beïnvloeden. Die zorg, het 
elke keer klaar staan met een Waltham 
papje, het geven van de medicijnen. 
Alles op tijd en nauwgezet uitgevoerd. 
Dat ritme, is na het overlijden van een 
geliefd maar ziek dier, volledig verstoord. 
Er wordt niet heel veel over gesproken. 
De reacties uit de omgeving nodigen daar 
meestal niet toe uit. Forums op internet 
zoals het “Frettenforum” kunnen hierbij 
wel veel steun bieden en voorzien in een 
broodnodige behoefte.
Maar de eigenaren van Pontario waren 
er goed doorgekomen en na weken van 
intens verdriet waren ze toch voorzichtig 
toe aan een nieuw fretje. Althans ze 

wilden eerst maar eens gaan kijken in 
een opvang. Ze reden in de auto naar 
een bekende frettenopvang. Er werd 
niets gezegd. Ze waren stil. Denkend 
aan alle goede jaren met Pontario …De 
auto werd stilgezet voor het huis van de 
frettenopvang. Ze bleven beiden zitten. 
Geen van hen wilde als eerste uitstappen. 
Ze keken elkaar aan. De vrouw barste in 
huilen uit. ”Ik kan het nog niet, het voelt 
als verraad aan Pontario, hij is immers 
niet zomaar te vervangen”. De man was 
stil. Ook voor hem voelde het zo. “Laten 
we maar weer terug gaan” zuchtte hij. En 
zo deden ze.

Maanden later maakten ze opnieuw een 
afspraak. Dit keer gingen ze wel naar bin
nen. De frettenopvang zat vol met fretten. 
Oude, jonge, ondeugende, rustige, gezonde 
maar ook zieke dieren. Ze liepen langs alle 
hokken. Ze vonden alle fretjes even lief 
maar geen enkel fretje trok hun bijzondere 
aandacht. Geen diertje wilde ze uit een 
hokje nemen en aanraken. Ze wilden al 
weer gaan. “Ik denk dat we er toch nog 
niet aan toe zijn” zuchtte de vrouw. Toen 
viel haar oog op een klein vrouwtjesfretje 
dat onderin een kooitje zielig in elkaar lag 
gedoken in een hangmatje. “Mag ik die 
eens zien” vroeg ze. “Nou…dat mag wel” 
zei de vrouw van de opvang “maar dat 
fretje is niet herplaatsbaar. Ze is al oud en 
ze mankeert van alles. Ze is blind, heeft 
een maagprobleem en moet elke dag 
medicijnen hebben.” “Dan zou ik haar 
graag willen hebben” zei de vrouw. 

De eigenaresse van de opvang keek 
verbaasd naar de vrouw maar zag dat 
ze het meen de. “Oké, maar ik weet niet 
hoelang ze nog te leven heeft  ”. Dat maakt 
niet uit” zei nu de man die ook geraakt 
was door de hulpeloosheid van het diertje.

Mietzie 
En zo geschiedde. Mietzie, het kleine 
vrouwtje van maar 500 gram, “Miezerige 
Mietzie” zoals ze haar soms liefdevol 
noemde werd door het echtpaar mee naar 
huis genomen. Ze kwamen de volgen de 
dag met haar bij mij in de Frettenkliniek 
en lieten alles aan haar doen wat goed 
of nodig voor haar was. Na een gedegen 
onderzoek stuurde ik ze naar huis met een 
hele lading medicijnen. “Ga maar aan de 
gang en kom maar over een maand terug, 
dan gaan we kijken hoe ze het ermee doet. 
Ik kan niets beloven…..” sprak ik en hoopte 
er het beste van.

Als dierenarts ben je geneigd om het 
succes van het herstel van een patiënt 
aan jouw medische kunde toe te schrijven. 
Toch denk ik dat liefde en aandacht een 
zeker zo groot deel zijn. Mietzie knapte 
fantastisch op. Ze heeft nog 3 jaar bij het 
echtpaar geleefd en het heerlijk gehad. 
Maar ook het echtpaar maakte op mij weer 
een veel gelukkigere indruk. Wij mensen 
denken vaak dat we een fret redden, maar 
soms lijkt het wel of de fret de mens redt.

Wilt u méér weten over dierenkliniek 
“Brouwhuis” www.dierenkliniek.com

               



         

Haarinstituut Helmond
Dameskapper

gespecialiseerd  in pruiken

ANTISLIP HAARWERK / PRUIK
Onze pruiken worden als zeer 

vooruitstrevend en innovatief haarwerk gezien
en betiteld als

DE BESTE OPLOSSING
bij haarverlies door chemokuren

of alopecia

Handen uw visitekaartje
NIEUW GEL-POLISH

Behandel uw nagels als juwelen.
Ideaal voor het verstevigen van de natuurlijke nagels.

Gel-polish nagelbehandeling € 15,00

Haarinstituut Helmond
Gooisehof 147

Andrea de Roy - Rudek
06-17572360 of 0492-516238

www.haarinstituuthelmond.nl
ik werk alleen op afspraak

              

Gezonde voeding voor
een gezond leven

Voor:
Afslanken
Aankomen
Meer Energie
Meer Vitaliteit
Algehele Gezondheid

06-5588 3050 (Dierdonk)

             

Met plezier 
nodig ik U uit 
een of 
meerdere mode 
trends in uw 
haar te laten 
maken.

Gerrie Kok, Ockenburghpark 13, Dierdonk 
Telefoon  512383
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Kinderdisco
17 juni was de laatste disco. Omdat alle 
klassen (4 tot en met 8) welkom waren, 
was het iedere keer gezellig druk. 
Mede namens alle vrijwilligers is het ook 
dit jaar een groot succes geworden. 
We kunnen echter natuurlijk altijd nieuwe 
hulpouders gebruiken. Aanmelden kan 
via de mail: cveemeren@hetnet.nl

De disco-avonden voor volgend jaar staan 
gepland op:
Dierdonkweekend in de grote tent
11 november – Griezelfeest
13 januari
9 maart
11 mei
22 juni – Beach party

Dit is het laatste jaar dat de huidige 
organisatie (vanwege het verlaten van de 
basisschool van hun kinderen) de disco 
voor haar rekening neemt. 
En zijn we dus op zoek naar nieuwe 
vrijwilligers die dit op zich willen nemen. 
Het kost weinig tijd maar geeft veel 
plezier. Aanmelding ook via bovenstaand 
mailadres.

Charles/Judith/Heidi

Met de vakantie voor de deur hebben wij gedacht 
laten wij eens een puzzel voor de jeugd publiceren, 
en daar een prijs aan verbinden. 
Wij hebben hiervoor een puzzel die zich afspeelt in de 
zomervakantie. Want dat is het nu bijna en ik denk dat jullie, net 
als de kinderen in deze puzzel, deze vakantie misschien wel eens 

naar een speeltuin 
zullen gaan. 

In deze speeltuin 
spelen op een mooie 
w a r m e  z o m e r-
(vakantie) dag 30 
kinderen. Er is in 
deze speeltuin, een 
winkeltje waar je 
allerlei lekkers kunt 
kopen.Er hangt een 
groot bord waarop 
staat wat je allemaal 
kunt  kopen en 
hoeveel alles kost. 

Alle kinderen krijgen om te beginnen een soft ijsje.

Ze smikkelen en smullen en gaan daarna weer spelen. 

Tanja koopt: 3x cola, 2x soft ijs en 1x Lion 
Jan koopt: 2 xM&M’s en 1x Fristi. 
Anna koopt: 3x jus d’orange, 2 x chips en 1x Magnum 
Remon koopt: 1x Lion, 1x Mars en 2x Fristi 
Jordy koopt: 3x soft ijs en 3x chips 
Deirdre koopt: 1 x Fanta en 1 x Magnum 
De andere kinderen kopen allemaal I x Fristi en 1 x chips. 

De mevrouw van het speeltuin winkeltje heeft het de hele dag 
druk gehad met het verkopen van snoep, ijs, chips en drinken.
Om 5 uur is het uit met de pret. De kinderen gaan weer naar 
huis, het winkeltje gaat dicht en het hek van de speeltuin gaat 
op slot. 

Willen jullie die mevrouw helpen uitrekenen hoeveel geld zij 
die dag ontvangen heeft?? 
De oplossing van deze 
reken “vakantie”puzzel kun 
je opsturen naar:
Gazet Kinderpuzzel, 
Schovenhorstweide 1, 
5709 SG Helmond.

Onder de goede oplossingen 
verloten wij 3 cadeaubonnen 
van € 10,00.

Het speeltuinwinkeltje

Cola  € 0,75 
Fristi   € 0,75 
Fanta   € 0,75 
Jus d’Orange  € 1,00 

Soft ijs   € 0,50 

Magnum  € 1,25 
M&M’s   € 0,50 
Chips   € 0,50 
Lion   € 0,75 
Mars   € 0,75 

Jeugdvakantie(prijs)puzzel
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Voor de jeugd van Dierdonk

Activiteiten overzicht Tienerhuis 
Skatepark voor iedereen uit Dierdonk:
Binnenprogramma 2011:
Maandag 

• inloop
15.00 tot 17.00 uur 10-17 jaar

• Eventuele cursussen   
18.00 tot 20.00 uur 10-17 jaar

Dinsdag  
• meidenmiddag gr. 6, 7 en 8  

15.00 tot 17.00 uur 
• meidenavond voortgezet onderwijs  

18.30 tot 20.30 uur 
Woensdag

• inloop    
13.00 tot 17.00 uur 10-17 jaar

• Inloop of Eventuele cursussen  
19.30 tot 21.30 uur 10-17 jaar

Donderdag
• inloop    

15.00 tot 17.00 uur 10-17 jaar
• Eventuele cursussen   

18.00 tot 20.00 uur 10-17 jaar
• Zumba    

20:00 tot 21:00 uur 10-17 jaar
Vrijdag

• jongensclub     
15.00 tot 17.00 uur 10-17 jaar

• disco (1ste vrijdag v/d maand)  
19.00 tot 22.30 uur 10-17 jaar 

Inloop:
Kom gezellig binnen om te poolen, darten, 
tafelvoetballen, waar je zin in hebt. Of 
gewoon om te kletsen met je vrienden 
en vriendinnen. 

Diverse cursussen:
Op woensdag en donderdagavond wordt 
er naast de inloop ook een cursusaanbod 
ontwikkeld op vraag van de jongeren. 
Laat ons weten wat jullie leuk vinden om 
te doen. Verzamel een groep vrienden of 
vriendinnen om bijvoorbeeld een cursus 
streetdance of kickboksen te volgen in 
het Tienerhuis. De jongerenwerker kijkt 
samen met jullie naar de mogelijkheden 
en vaak voor een kleine eigen bijdrage 
heb je een super leuke cursus! Dus kom 
een keer binnenlopen en spreek ons aan!

Meidenmiddag Tienerhuis:
Een middag speciaal voor meiden uit 
groep 6, 7 en 8 uit Rijpelberg, Brouwhuis 

en Dierdonk.Iedere dinsdagmiddag in 
het Tienerhuis. We kunnen van alles 
gaan doen, plezier en leren staat voorop! 
We gaan van allerlei dingen doen, van 
knutselen tot koken en van dansen tot 
gewoon lekker kletsen met elkaar.
Programma JULI:

5/7   Vrije inloop
12/7  zomerse hapjes
19/7 Waterspelletjes

Meidenavond Tienerhuis:
Een avond speciaal voor meiden die 
op het Voortgezet onderwijs zitten uit 
Rijpelberg, Brouwhuis en Dierdonk. 
Iedere dinsdagavond van 18.30 tot 20.30 
uur in het Tienerhuis. We doen van 
allerlei dingen, van knutselen tot koken 
en van dansen tot gewoon lekker kletsen 
met elkaar. Kom eens een keer kijken en 
neem gerust een vriendin mee! 
Programma JULI: Thema Pesten

5/7  ? verassing
12/7 ? verassing
19/7 themaspel

Meer informatie over bovenstaande ? 
Meta 

Zumba dansen @ Tienerhuis! 
Wil je aan de conditie werken en calorien 
verbranden en toch veel lol hebben?
Doe dan mee met Zumba in het 
Tienerhuis!
Mocht je nog andere mensen weten die 
dit leuk vinden, neem ze dan gerust mee!
De leeftijd maakt niet zoveel uit. Vraag 
iedereen waarvan je denkt die dit leuk 
zouden vinden om zo samen sportief 
bezig te zijn! Je kunt elke week instromen!
We werken met een maandkaart. Daar 
betaal je € 15,00 voor.
Mocht er een keer een les niet doorgaan 
omdat het Tienerhuis bijvoorbeeld 
gesloten is, dan wordt daar rekening mee 
gehouden en betaal je minder.
Meedoen en aanmelden? Stuur dan een 
mailtje aan Meta.
Voor iedereen uit Rijpelberg, Brouwhuis 
en Dierdonk.

De Jongensclub @ Tienerhuis!
Ook is er een jongensclub opgericht in 
het Tienerhuis. Dus ben je ouder dan 10 
jaar, vind je het leuk om met leeftijds-
genootjes film te kijken, te darten, ta-
feltennisen, cursussen en workshops te 
volgen? Kom dan op Vrijdagmiddag naar 
het Tienerhuis!

De activiteiten van de jongensclub 
worden door de boys zelf bepaald!
Jongensclub is er op iedere vrijdagmiddag 
van 15:00 uur tot 17:00 uur in het 
Tienerhuis.
Aanmelden kan bij Bart.

Buitenprogramma: ZOMER-
PERIODE!!!!

Je kunt elke dag tot oktober weer komen 
skaten, want we zitten in de zomerperi-
ode Van maandag t/m vrijdag van 12.00 
tot 21.00 uur en op zaterdag en zondag 
van 12.00 tot 17.00 uur. Vrijwilligers hou-
den de skatebaan voor jullie open. Als zij 
er niet zijn of als het regent, dan is de 
skatebaan gesloten. 

Je kunt er skates, skateborden en een 
waveboard en beschermers lenen met 
je pasje! 

NIEUW! 
Waterspektakel@Tienerhuis 
Skatebaan:
Buikschuiven, sponzen gooien en nog 
veel meer!
Op maandag 11 juli kan iedereen tussen 
de 10 en 15 jaar meedoen met allerlei 
leuke waterspellen!
Het waterspektakel begint om 13.00 uur 
en is om 17.00 uur afgelopen.
Maak een eigen team van 5 deelnemers!
Inschijven = verplicht en dat kan 
t/m 4 juli op de skatebaan of via de 
inschrijfformulieren op school!
Dit inschrijffomulier lever je in op de 
skatebaan ook voor 4 juli!
Iedereen kan gratis meedoen en er zijn 
leuke prijzen te winnen met je team!
Vragen? Meta of Bart

Meta: meta.gortemuller@swhhelmond.nl
tel:  0492-510690
Bart: bart.hoes@swhhelmond.nl 
tel: 06 - 44.127.828
hyves jongerenwerk: www.jwhelmondoost.hyves.nl
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Nieuwsbrief van de politie

Uit de nieuwsbrief Juni

Hangplekken
Dat de jeugd, zeker nu het weer warm 
wordt, lekker naar buiten gaat, is 
natuurlijk logisch. Lekker voetballen, 
beetje ravotten en samen hangen en 
kletsen. Zo hoort het ook en laat ze 
er vooral van genieten! Toch gaat het 
hangen van de jeugd nog wel eens over 
in overlast en dat kan voor omwonenden 
van deze zogenoemde hangplekken erg 
hinderlijk worden. Ook in Helmond Oost. 
Daarom heeft de politie de hangplekken 
in kaart gebracht en wordt er regelmatig 
gecontroleerd tijdens de surveillance. 
Wordt er niet teveel rotzooi gemaakt 
en zorgen ze niet voor teveel (geluids)
overlast? In Dierdonk is een hangplek, 
zijnde het Dierdonkpark.

De politie controleert deze en andere 
plekken in Oost regelmatig. Dat beperkt 
zich in de regel tot het kijken of alles rustig 
is en indien nodig direct aanspreken van 
de hangjeugd. Vooral de preventieve 
werking van zo’n controle speelt dan een 
belangrijke rol. 

Zerotolerance
Op enkele hangplekken is de overlast 
echter groter. Daar worden bijvoorbeeld 
daadwerkelijk vernielingen gepleegd 
of (hard)drugs gebruikt. Daar is de 
inzet van de politie uiteraard een stuk 
intensiever. Zo kunnen bijvoorbeeld 
altijd de personalia van de aanwezige 
jeugd worden genoteerd. Dat kan, als 
later blijkt dat er iets is gebeurd, helpen 
bij een onderzoek dat wordt ingesteld. 
Ook krijgt de politie zo een duidelijk 
beeld van de samenstelling van een 
hanggroep. Op deze locatie geldt vaak 
ook een ‘zerotolerance’ beleid: wordt 
een overtreding geconstateerd dan 
volgt ook direct een proces-verbaal. Op 
andere locaties kan bijvoorbeeld eerst 
een waarschuwing worden gegeven.
Wij denken als Politie Helmond Oost 
een goed beeld te hebben van de 
(overlastgevende) hangplekken. Maar de 

jeugd is zo veranderlijk als het weer en 
dus wil er ook wel eens een hangplek bij 
komen of eentje verdwijnen. Als u merkt 
dat er een hangplek bij u in de buurt is, 
dan kunt u dat altijd even doorgeven aan 
uw buurtbrigadier. Die vindt u op www.
politiehelmondoost.nl. Als u overlast 
heeft dan kunt u dat ook direct melden 
bij de politie in Helmond Oost. 

Dierdonk
In Dierdonk eerst even aandacht voor het 
(sport)vissen. In de vorige nieuwsbrief 
is uitgebreid uitgelegd dat dit slechts 
onder bepaalde voorwaarden in daarvoor 
aangewezen water is toegestaan. De 
politie ziet daar op toe. Vissen is een 
leuke sport, maar houd je wel aan de 
spelregels. Er zijn de afgelopen maand 
drie mensen verbaliseert omdat zij 
aan het vissen waren waar dat niet is 
toegestaan. Ook kregen drie 12-jarige 
vissers een waarschuwing en is contact 
met hun ouders opgenomen
.
In Dierdonk zijn afgelopen periode ook 
twee stevige aanrijdingen geweest. 

Op 2 mei sloeg op het Horstlandenpark 
rond 16.00 uur een 44-jarige Helmonder 
in zijn auto, door nog onbekende oorzaak, 
over de kop. De auto kwam tegen een 
boom tot stilstand. De man heeft enkele 
dagen ter observatie in het ziekenhuis 
door moeten brengen, maar kwam er 
gezien de omstandigheden goed vanaf. 
Verder raakte niemand gewond. 

Op 4 mei ontstond op de Coendersberglaan 
een aanrijding tussen een personenwagen 
en een vrachtwagen. De bestuurder van 
de vrachtwagen mankeerde niets, maar 
de 53-jarige bestuurder van de auto 
uit Lieshout werd met een hoofdwond 
opgenomen in het ziekenhuis. Inmiddels 
maakt hij het weer goed.

Tot slot werd op 23 mei een 34-jarige 
Helmonder uit zijn tijdelijke woning aan 
de Heikantse Beemd gezet. Daar had 
de man de deur van een leegstaand 
huis open gebroken en er zijn bedje 
opgemaakt. 

Aanmelden nieuwsbrief
Wij hopen dat we u met deze nieuwsbrief 
op een goede manier hebben kunnen 
informeren over de werkzaamheden van 
de politie in Helmond Oost Heeft u tips 
of opmerkingen of wilt u zich aanmelden 
om de volledige nieuwsbrief per mail te 
ontvangen, dan kunt u dat laten weten 
via: burgerparticipatieHOO@brabant-zo.
politie.nl.

Met de vakantietijd in aantocht:
spreid niet ten toon dat u niet thuis bent.

Tot de volgende nieuwsbrief en prettige 
vakantie!

Ad Berkers, afdelingschef Politie Helmond 
Oost

           



Ingezonden48

Wijkambassadeurs
Rabobank start met ambas-
sadeurs

Rabobank Helmond gaat investeren 
in wijken. Daarbij krijgt zij hulp van 
medewerkers die als wijkambassadeur 
het eerste aanspreekpunt voor klanten 
en andere inwoners in de wijk worden. 
De ambassadeurs worden betrokken 
bij het aanwijzen van projecten om de 
wijk te ondersteunen. Daarvoor heeft 
Rabobank Helmond voor elf wijken in 
totaal € 120.000,- beschikbaar gesteld.  
Rabobank Helmond geeft zo invulling aan 
haar kernwaarden dichtbij en betrokken.

Een luisterend oor
“We hebben in elke wijk van Helmond 
één of twee ambassadeurs beschikbaar 
voor onze klanten en andere inwoners”, 
vertelt Jos van den Berkmortel, 
coöperatieadviseur van Rabobank 
Helmond. “We ondersteunen wijken 
dus niet alleen financieel maar ook met 

kennis en ervaring en bij het leggen van 
verbindingen. Bij vragen of opmerkingen 
bieden onze medewerkers een luisterend 
oor. Ze zijn bekend in de buurt omdat ze 
er zelf ook wonen. Andersom gaan de 
ambassadeurs ook dienen als oren en 
ogen van de bank. Wij willen graag weten 
wat er leeft om op die manier in te spelen 
op ontwikkelingen in de wijk. “

Geld voor de wijk
Dichtbij en betrokken betekent voor 
de bank ook financieel investeren 
in wijken. “Daarom hebben we een 
bedrag van € 120.000,- beschikbaar 
gesteld zodat we ook écht iets kunnen 
doen voor de wijken”, vertelt Jos.  De 
ambassadeurs gaan, samen met de bank 
en al bestaande organen zoals wijkraden, 
de beste bestedingen vinden voor de 
door Rabobank beschikbaar gemaakte 
gelden. Dit is een extra besteding naast 
sponsoring, het Coöperatiefonds en het 
Innovatiefonds van Rabobank Helmond. 

Meer informatie:
 www.ambassadeurshelmond.nl

In de volgende Gazet laten we de 
ambassadeurs van Dierdonk, Annemarie 
Hesemans Ellen van Kollenburg  aan het 
woord.

Starter van de maand Mei uit Dierdonk
De Traverse Anno 2011
Per 1 februari 2011 is het voormalige 
‘Brabant House’ in Helmond overgenomen 
door de Food For Fun Groep, met aan 
het hoofd Peter Beniers en Susan de 
Groot. Zij doopten het voormalige 
Brabant House ‘De Traverse Anno 2011’ 
Uit handen van bedrijvenadviseur Frank 
van der Zanden ontvingen Peter en 
Susan een slagroomtaart: op de prettige 
samenwerking, nu én in de toekomst!

Evenementenlocatie – Grand 
Café De Traverse Anno 2011 
De afgelopen maanden is hard gewerkt 
aan de nieuwe Traverse. Het evenemen-
tencomplex is flink onderhanden geno-
men en het restaurant is verbouwd tot 
een gezellig Grand Café als ontmoetings-
plaats van en voor Helmond en omge-
ving. Gastvrij genieten staat centraal in 
de visie van De Traverse Anno 2011. 

De juiste ingrediënten 
Een jaarlijkse evenementenkalender, 
een goed vast team van personeel uit 
Helmond en omstreken, een Grand Café 
voor een gezellige borrel, de heerlijk vers 
bereide producten én de betrokkenheid 
van het Helmondse bedrijfsleven, zijn de 

juiste ingrediënten om dit bedrijf tot een 
succes te maken. 

De visie anno 2011
In de visie van de “Traverse anno 2011” 
staan gastvrijheid, kwaliteit, service, 
betrokkenheid en vriendelijkheid hoog in 
het vaandel. Susan en Peter hopen dan ook 
u te interesseren en te enthousiasmeren 
om eens heerlijk te borrelen, te dineren 
of uw privé of zakelijke gelegenheid door 
hen te laten organiseren. 

Persoonlijk en meedenkend
Waarom Peter en Susan, geen 
onbekenden voor Dierdonk, kozen voor 
Rabobank Helmond? “We voelden 
ons meteen serieus genomen en de 
persoonlijke klik met de adviseur maakt 
het contact prettig. De bank kijkt altijd een 
stap verder en komt met een passende 
oplossing.
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Parochie H. Lambertus

Parochie H.Lambertus:
H. Jozef, Tolpost zaterdag 18.30 zondag 9.30
H. Lambertus, Kerkstraat (Centrum)  zondag 11.00
H. Paulus, Paulus Potterlaan (Noord) m.i.v. 17 juli zondag 9.30
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 9.30-12.30)

Wijkkantoor Helmond-Noord: Pauluskerk: Paulus Potterlaan 2, 
5702 CW Helmond. ( 0492 - 529654 (dinsdag 10-12 u.)

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

E-mail: parochie@heiligelambertus.nl. 
Website: www.heiligelambertus.nl 

Veranderingen met ingang van 17 juli

Voor de hele  parochie veranderen er deze zomer (na de sluiting 
van de kerk in Brouwhuis) weer een heel aantal dingen. We 
zetten ze op een rij.

Zondagsviering  Pauluskerk naar 9.30
Met ingang van 17 juli zal de viering in de Pauluskerk gewoonlijk 
door pater Benjamin worden verzorgd. De tijd van de mis in de 
Pauluskerk zal daarom een half uur worden vervroegd, zodat de 
priester daarna ook de viering in de Edith Stein kan verzorgen. 
(Tot en met 10 juli blijft de viering in de Pauluskerk om 10.00!)

Doopsel
Vanwege de sluiting van de kerk in Brouwhuis, wordt er op de 
2e zondag van de maand ook extra in de Jozefkerk gedoopt, 
en voortaan op de 4e zondag in de Edith Stein.  Bewoners uit 
Dierdonk kunnen vrij kiezen voor één van de onderstaande 
doopmomenten: 

H. Jozef: 2e zondag van de maand, om 12.15 uur. 
 4e  zondag van de maand, om 11.00 uur
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. 

Verdeling priesters en diakens over de zondags
vieringen
Pastoor Seidel is na de zomer elke tweede zondag van de maand 
in de Paulus- en Edith-Steinkerk, terwijl pater Benjamin op die 
zondag in de Jozef- en Lambertuskerk zal zijn, en diaken de Vries 
de preek zal verzorgen.
Diaken de Vries preekt tevens op de eerste zondag van de 
maand in de Paulus- en Edith Steinkerk.
Diaken Dings preekt voornamelijk in de Pauluskerk, eens per 
maand. Dit kan niet op een vaste zondag, vanwege zijn baan.

Goede vakantie

Vakantietijd. Zo voelt het voor veel parochianen. Lekker er 
tussenuit. Ontspannen.
Het leven is soms spannend genoeg. We laden heel wat stress 
op onze schouders. Ook als we niet veel te doen hebben, voelen 
we de druk van onze tijd. 
Ook de Kerk is niet altijd een ontspannende omgeving.  We 
zitten in een tijd van crisis en teruggang, en wat ons zou moeten 
opbeuren, maakt ons niet altijd vrolijk.
Toch… God is een God die bevrijdt en vrij maakt. Ook als zorgen 
ons kwellen, blijft Hij dezelfde. Hij is een anker van hoop, zeggen 
we dan. Ook als het stormt, houdt Hij ons vast.  Merken we dat?
In een vakantietijd mogen we dat misschien eens extra voelen. 
Door te doen wat we eigenlijk het hele jaar moesten doen. 
Ontspannen. Even op adem komen. 
Soms denk ik wel eens: hoe drukker we worden, hoe meer tijd 
we moeten nemen voor gebed, sport en beweging, waardevolle 
contacten. Dat lijkt onmogelijk, maar eigenlijk moet het. Om 
in balans te blijven. De tijd die je investeert in die waardevolle 
ontspanning – bij God, je lichaam en medemensen – verdien je 
dubbel en dwars terug. 
Een dag heeft 24 uur zeggen we dan. Maar in een vakantietijd 
kunnen we die tijd ook echt genieten. Om na de rustige periode 
misschien iets vast te houden van dat goede. Die balans tussen 
inspanning en ontspanning.  Om het vol te houden in een wereld 
en een Kerk die soms wel op hol lijkt te slaan.
Ik wens iedereen een ontspannende vakantietijd toe!
     Pastoor Seidel
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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

Diaconaal werk eigen gemeente
Voor het wijkwerk zorgt de Diaconie 
voor budget, zodat bijvoorbeeld een 
bloemetje of een ander presentje kan 
worden verzorgd waar dat extraatje net 
even nodig is.
Voor de ouderen kleedt de Diaconie 
de speciale diensten met Kerst en 
Pasen wat extra aan, en verzorgt een 
kerststukje voor bejaarden die niet meer 
naar de kerk kunnen komen. Daarnaast 
verzorgt de Diaconie een beperkt aantal 
kerstpakketten voor mensen die zich 
geen extra’s kunnen veroorloven, In het 
kader van persoonlijke ondersteuning 
springt de Diaconie wel eens bij. Na 
de zomervakantie staan de individuele 
attenties weer op het programma, zoals 
een familiebezoekje of andere wensen die 
anders financieel niet zouden kunnen. Tot 
slot houdt de Diaconie de bandjesdienst 
in stand totdat een nieuw systeem dit 
overbodig maakt. 

Diaconie — Medisch werk Ghana
Toegang tot basisgezondheidszorg en 
de bestrijding van hiv/aids horen tot de 
millenniumdoelen en zijn het belangrijkste 
thema voor Kerk in Actie in Ghana. De 
Presbyteriaanse Kerk in Ghana is één van 
de grootste van basisgezondheidszorg 
op het platteland van Ghana. Naast het 
verlenen van medische zorg in één van 
hun klinieken en ziekenhuizen houden 
ze zich ook bezig met preventieve 
gezondheidszorg. Medewerkers van de 
klinieken trekken de binnenlanden in om 
moeilijk bereikbare dorpen medische zorg 
te bieden, maar ook om hen voorlichting 
en ondersteuning te bieden voor o.a. hiv/
aids, voeding en malaria.
Dit project van Kerk in Actie past goed bij 
de initiatieven van ZWOE in Ghana. We 
collecteren dit jaar hiervoor 3 maal. Van 
harte aanbevolen!

Diaconie — Inloophuis De Cirkel
De Cirkel in Helmond is een regionaal, 
laagdrempelig inloophuis voor mensen 
met kanker en hun naasten.
Het inloophuis is bedoeld voor een gesprek 
bij een kop koffie, een ontmoeting met een 
lotgenoot, meedoen met een activiteit, 
luisteren naar een lezing of op zoek 
naar informatie in een laagdrempelige 
huiskamersetting.

Het fundament van een inloophuis is 
enerzijds een ideaal en anderzijds mensen 
(vooral vrijwilligers) die de visie vorm 
geven. Een ander fundament is geld. 
Aan sommige activiteiten is een kleine 
onkostenvergoeding verbonden, maar 
voor het grootste deel is het inloophuis 
afhankelijk van donaties en sponsors. Veel 
Helmondse bedrijven, organisaties en 
instellingen steunen Inloophuis De Cirkel. 
Kankerpatiënten en hun naasten kunnen 
ook onze steun goed gebruiken, en het 
past goed bij onze diaconale opdracht. 

Zie ook www.inloophuisdecirkel.nl.

Kerk in Actie - Werelddiaconaat 
- Oma’s zorgen
Door de besmetting met hiv/aids zijn al 
vele kinderen in Zuid-Afrika hun ouders 
verloren. Deze kinderen worden vaak in 
huis genomen door hun oma. Iets wat 
heel vanzelfsprekend lijkt, althans in Zuid-
Afrika. Tegelijkertijd is het een ontzettend 
moeilijke taak, want het verdriet om het 
verlies van hun eigen kinderen is ook groot. 
Hoe moeten deze oma’s omgaan met het 
verdriet van de kleinkinderen? Hoe zorgen 
ze dat de kleinkinderen opgroeien tot 
evenwichtige volwassenen?
De Aids Foundation of South Africa (AFSA) 
helpt hen. Want ieder kind heeft een eigen 
verwerkingsproces en daarom leert de 
Foundation de grootmoeders vaardigheden 
om hiermee om te gaan, bijvoorbeeld 
het geven van tekenopdrachten of 
door gerichte vragen te stellen aan de 
kleinkinderen. De Foundation is vaak 
aanwezig bij de gesprekken tussen de 
oma’s en hun kleinkinderen om hen op 
weg te helpen. Op zaterdagen krijgen de 
kleinkinderen speciale workshops waarin 
ze allerlei basisvaardigheden leren. Voor 
de grootmoeders zijn er praatgroepen 
waarin de vrouwen steun vinden bij elkaar 
en ook zelf hun verdriet een plaats kunnen 
geven. 
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huizen verkopen!!

‘Al sinds 40 jaar het 
succesvolle fundament 
onder de lokale woning -
markt met een vernieuwende, 
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!’

Holterbergweide 33 • Helmond€ 534.500,- k.k.

Holterbergweide 33 • Helmond

Sandenburglaan 9 • Helmond€ 324.500,- k.k.

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

Vilsterendreef 22 • Helmond

Leusveldeweide 8 • Helmond€ 329.000,- v.o.n.

Kalmoesbeek 17 • Helmond€ 314.500,- k.k

Kalmoesbeek 17 • Helmond

Leeuwenborchw
eide 56 • 

Helmond€ 349.500,- v.o.n.

Positief nieuws!

‘Moe van de negatieve berichten? Een ander huis is wél mogelijk!’ Zo luid de eerste zin van de nieuwe 
advertentiecampagne van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Wij, als toonaangevend 
makelaarskantoor, sluiten ons volledig aan bij deze reclameslogan! Via diverse media krijgt u de ene 
dag zeer negatief nieuws over de woningmarkt; de andere dag weer positief nieuws! Hoe gaat het nu 
daadwerkelijk? Soms lijkt het namelijk wel of er in heel Nederland geen huis meer verkocht wordt. Of 
dat starters en doorstromers kansloos zijn op de woningmarkt. Natuurlijk is de markt minder dan een 
paar jaar geleden en zijn de hypotheekregels aangescherpt, maar nog steeds kopen in Nederland zo’n 
2.500 mensen per week een huis!
Dus houd internet, billboards, radio, televisie en advertenties in de gaten en spreek dit positieve nieu-
ws rond! Wanneer u vragen heeft over de ontwikkelingen op de woningmarkt of zelf verhuiskriebels 
heeft, neemt u dan gerust contact op met uw NVM-makelaar: Broeckx-Praasterink Makelaars! Wij zijn u 
graag van dienst!

Alwin Greefkes, Makelaar

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

           


